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ဒနာ ်ဆ တ်  ွဲမ ာ်း  

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်၊ခရ ိုင်န င့််မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း 

မ ာ်း၏ တညဒ်နရာမ ာ်း 

ဒ နာ ဆ် တ် ွဲ( ) 

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်န င့်် တရာ်းရ ို်း အဆင့််ဆင့််ရ   

ရာထူ်းအဆင့််အလ ို ် ဝနထ်မ််းအင်အာ်းစာရင််း 

ဒ နာ ဆ် တ် ွဲ(ခ) 

 ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရာ ပစ်ေဏ်ခ မ တ်အဒရ်းယူမှုအဒ ခအဒန ဒ နာ ဆ် တ် ွဲ(ဂ) 
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ဧရာဝတတီ  ိုင််းဒေသက ီ်းတ ရာ်းလွှတ ်ဒတ ာ် တ ရာ်းသူက ီ်းခ ျုြ၏်ဥ ဒ  ာဇဉ် 
 

 

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်သည် တရာ်းရ ို်းန စ်စဉအ်စီရငခ် စာ  ို၂၀၁၈ ခိုန စ် 

အတ  ်မ စ၍ ထိုတ် ပန်ခွဲ့်ရာ ယခို ၂၀၂၀ ပည့်န် စ်အတ  ် ဆ ိုပါမူတတ ယအက  မ် ထိုတ် ပန် ခင််း ဖစ ်

ပါသည်။ ယခို ွဲ့်သ ို့် တရာ်းရ ို်းန စ်စဉ်အစီရင်ခ စာ  ိုထိုတ် ပန် ခင််းသည် တရာ်းစီရင်ဒရ်းလိုပ်ငန််း 

မ ာ်းတ င် ပ င့််လင််း မင်သာ၍တာဝနခ် မှုရ  ဒစရန်၊ တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏စ မ််းဒဆာင်ရည်ပ ိုမ ို မင့််မာ်းလာဒစ 

ရနန် င့်် တရာ်းစီရငဒ်ရ်း ဏ္ဍ၏ဒခတ်န င့််အညီ  ပ  ပငဒ် ပာင််းလွဲမှုလိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်း  ို အမ ာ်း ပည်သူ 

သ ရ  လာဒစရန ်ရည်ရယွ်ပါသည်။ 

 ထ ို့်အတူပင် ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသအတ င််း ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ်၊ 

ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း(၆)ရ ို်း န င့်် မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း(၂၆)ရ ို်းတ ို့်တ င် ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ င််း ဒဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်မပ်ီး 

 ဖစသ်ည့် ် တရာ်းစီရငဒ်ရ်း၊ စီမ ခန့််ခ ွဲဒရ်း  စစရပ်မ ာ်းန င့််စပ်လ ဉ််း၍ သ ရ  က ဒစရနအ်ခ  ်တစ်ခ  ် 

ပါဝင်ပါသည်။ 

  ပည်ဒထာင်စိုတရာ်းလွှတဒ်တာ်ခ  ပ်သည် " အာ်းလံို်းအတ   ် တ  ို်းတ  ်ဒ ာင ််းမ န်ဒသာ 

တ ရာ်းမျှတ မှုဆီသ ို့် " (Towards Improving Justice For All)ဟူဒသာ  ဒဆာင်ပိုေ် ဖင့် ်ငါ်းန စ်တာ 

တရာ်းစရီင်ဒရ်းမဟာဗ  ဟာစမီ   န််း (2018-2022)   ို ဒရ်းဆ ွဲအဒ ာင်အထညဒ်ဖာ်လ  ်ရ  ပါ 

သည်။ 

ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းအတ င််းရ   တရာ်းရ ို်းမ ာ်းအဒန ဖင့်် ငါ်းန စ်တာမဟာဗ  ဟာစီမ   န််း 

 သတ်မ တ်သည့််လိုပ်ငန််းမ ာ်းအာ်း ဦ်းစာ်းဒပ်းအဆင့််အလ ို ် 2018 ခိုနစှ မှစတင ဆ ောင ရွက ခ ဲ့ 

ပါသည ။ယင ်းလိုပ ငန ်းစဉ အတွင ်း မပပ ်းပပတ ဆသ်းသညဲ့ လိုပ ငန ်းမ ော်းက ိုလည ်း ၂၀၁၉ ခိုနှစ နငှဲ့  ၂၀၂၀ 

ပပညဲ့ နှစ မ ော်းတွင   က လက အဆကောင အထည ဆ ော ဆ ောင ရွက ခ ဲ့ပါသည ။ သ ိုို့ဆသော လည ်း ၂၀၂၀ 

ပပညဲ့ နှစ အတွင ်းပ စ ပွော်းသညဲ့  က ိုရ ိုနာဗ ိုင ်းရပ စ -၂၀၁၉ ( COVID-19 ) ဆ ကောငဲ့  တရော်းရ ို်းလိုပ ငန ်းမ ော်း 

အထ ိုက အဆလ ောက ဆနာှငဲ့ ဆနှ်းမှုပ စ ဆပေါ်ဆစခ ဲ့ပပ ်း ဆအောင ပမင သငဲ့ သဆလောက  ဆအောင ပမင မှုမ ော်းမရရှ ခ ဲ့ 

ပခင ်းပ စ ဆ ကောင ်း တင ပပအပ ပါသည ။  
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သ ို့်ဒသာ်လည််း  ပည်ဒထာင်စိုတရာ်းလွှတဒ်တာ်ခ  ပ်၏ဦ်းဒဆာင်မှု ဖင့်် ဧရာဝတီတ ိုင််း 

ဒေသက ီ်းအတ င််းရ   တရာ်းရ ို်းအဆင့််ဆင့် ် တရာ်းစီရငဒ်ရ်း  ပ  ပင်ဒ ပာင််းလွဲမှုမ ာ်း ဒဆာင်ရွ  ်

လ  ်ရ  ရာ တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏က   ်းပမ််းအာ်းထိုတ်မှုမ ာ်း  ို တရာ်းရ ို်းန စ်စဉ်အစရီင်ခ စာမ တဆင့်် အမ ာ်း 

 ပည်သူမ ာ်း ပ င့််လင််း မငသ်ာစ ာသ ခ င့််ရရ  က မည ်ဖစပ်ါသည်။ ထ ို့် ပင် တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်း 

လွှတ်ဒတာ်၏ တရာ်းစီရင် ဒရ်း၊ စီမ ခန့််ခ ွဲဒရ်းဆ ိုင်ရာ ဒဆာင်ရွ ခ်  ်မ ာ်းန င့််စပလ် ဉ််း၍လည််း  

အခ  န်န င့်တ်ဒ ပ်းညီ အမ ာ်းသ ရ  န ိုငဒ်စရနအ်တ   ် ဤတ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ်၏ 

ဝ ဆ် ို  ်ဖစ်သည့်် (https://ayeyarwady.hc.gov.mm) န င့်် Face book  Page တ င်လည််း 

ထိုတ် ပန် ဒဖာ် ပ ဒပ်းလျှ ်ရ  ပါသည်။ 

၂၀၂၀  ပည့်န် စ် တစ်န စတ်ာ ာလအတ င််း တရာ်းစရီငဒ်ရ်း၊ စီမ ခန့််ခ ွဲဒရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်း 

ဒဆာင်ရွ ရ်ာတ င်ဒတ ြို့က   ရသည့်် အာ်းသာခ  ၊် အာ်းနည််းခ  ်မ ာ်းအဒပေါ်  ပနလ်ည်ဆင် ခင် 

သ ို်းသပ်မပီ်း ဒနောင်လာမည့််န စ်မ ာ်းတ င်လည််း လိုပ်ငန််းဒဆာင်ရွ မ်ှုမ ာ်းန င့််စပ်လ ဉ််း၍ လ ိုအပ် 

သည်မ ာ်း  ို ပ  ပင်ဒ ပာင််းလွဲ၍ အမ ာ်း ပည်သူမ ာ်းယ ိုက ည်  ို်းစာ်းသည့်် မျှတမ န် နဒ်သာ 

တရာ်းစရီင်ဒရ်းစနစ် ထ န််း ာ်းလာဒစရန ်က   ်းပမ််းအာ်းထိုတ်သ ာ်းမည် ဖစ်ပါသည်။  

ထ ို့်အ ပင် ဤအစီရင်ခ စာအာ်း အခ  န်မီထိုတ် ပန်န ိုင်ဒရ်းအတ  ် ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်း 

တရာ်းလွှတ်ဒတာ်န င့်် တ ိုင််းဒေသက ီ်းအတ င််းရ   ခရ ိုင်/မမ  ြို့နယ်မ ာ်း၏ ပူ်းဒပါင််းဒဆာင်ရ ွ် ခင််းအာ်း 

အသ အမ တ် ပ  ဒ  ်းဇူ်းတင်ရ  အပပ်ါသည်။ 

 

 

မ  ျု်းည န့် ်

တ ရာ်းသူက ီ်းခ ျုြ ်

ဧရာဝတတီ  ိုင််းဒေသက ီ်းတ ရာ်းလွှတ ်ဒတ ာ်       ၂၀၂၁ ခိုန စ် ၊ မတ်လ ( ၁၇ )  ရ  ်

 ပိုသ မ်မမ  ြို့ 
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ရည်မှန််းခ   ်

• လူတ ိုင််းသ ို့် အရည်အဒသ ်း မင့််တရာ်းမျှတမှု  ို  ဖည့််ဆည််းဒပ်းရန ်

• တရာ်းရ ို်းမ ာ်းအဒပေါ်  ပညသူ်လူထို၏ စ တ်ခ ယ ိုက ညမ်ှုန င့်် ထ ဒရာ ်မှုရ  သည့်် 

တရာ်းဥပဒေစ ို်းမ ို်းဒရ်း  ို  မြှင့််တင်ရန ်
 

 

လိုြ်ငန််းတ ာဝန်မ ာ်း 

• တရာ်းဥပဒေစ ို်းမ ို်းဒရ်းန င့်် ရပ်ရွာဒအ်းခ မ််းသာယာဒရ်း 

•  ပည်သူအမ ာ်း ယ ိုက ည်  ို်းစာ်းသည့််  ပည်သူူ့အ    ်း ပ  တရာ်းစရီငဒ်ရ်းစနစ ်

ဒပေါ်ထ န််းဒရ်း 

• အမှုအခင််းမ ာ်း  ို ဥပဒေန င့််အညီ မ န်မ န်န င့်် မန ်မန် စီရငဆ် ို်း ဖတ်ဒရ်း 

• တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ ဂိုဏ်သ  ခာ မြှင့််တင်ဒရ်း 
 

 

တ ရာ်းရံို်း၏တ န်ဖ ို်းမ ာ်း 

• သာတညူီမျှမှုန င့်် တရာ်းမျှတမှု 

• တရာ်းစရီင်ဒရ်းလ တ်လပ်မှုန င့်် ဂိုဏ်သ  ခာရ  မှု 

• လ ်လ မ််းမီန ိုင်မှု 

•  မနဆ်န်ထ ဒရာ ်မှုန င့်် အခ  န်မီဒဆာင်ရွ မ်ှု 
 

 

တ ရာ်းရံို်းနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထိုတ ်ပြန်ရပခင််းရည်ရ ွခ်  ် 

• တရာ်းစရီင်ဒရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်း ပ င့််လင််း မင်သာ၍ တာဝနခ် န ိုင်မှုရ  ဒစရန ်

• တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ လိုပ်ငန််းဒဆာငတ်ာမ ာ်းအဒပေါ် ယထာဘူတ     အ ွဲ ဖတ်န ိုင ်

ဒစရန ်

• တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ စ မ််းဒဆာင်ရည်ပ ိုမ ို မင့််မာ်းလာဒစရန ်

• တရာ်းစရီင်ဒရ်း ဏ္ဍ၏  ပ  ပင်ဒ ပာင််းလွဲမှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း  ို အမ ာ်းသ ရ  လာဒစရန ်
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အြ  ိုင ််း(၁ ) 

တရာ်း ရံို်း စနစန်ှင ်  စမီ ံခန့််ခ ွဲမ ှုစနစ် 

တရာ ်းစ ီရင်ဒ ရ်းဆ  ိုင်ရာ အ ဒပခခံမူမ ာ ်း 
 

၂၀၁၀ ပည့််န စ ်  ပညဒ်ထာင်စိုတရာ်းစရီင်ဒရ်းဥပဒေအရ တရာ်းစရီင်ဒရ်းဆ ိုင်ရာ အဒ ခခ မူ 

မ ာ်း  ို ဒအာ ်ပါအတ ိုင််း ခ မ တ်ထာ်းပါသည်။ 
 
• ဥပဒေန င့််အညီ လ တ်လပ်စ ာတရာ်းစရီင်ဒရ်း 

• ဥပဒေအရ  န့််သတ်ခ  ်မ ာ်းမ အပ  ပည်သူူ့ဒရ ြို့ဒမ ာ တ် င် တရာ်းစီရငဒ်ရ်း 

• အမှုမ ာ်းတ င် ဥပဒေအရ ခိုခ ဒခ ပခ င့််န င့်် အယူခ ပ ိုင်ခ င့််ရရ  ဒရ်း 

•  ပည်သူတ ို့်၏ အ    ်းစ်ီးပ ာ်း  ို  ာ  ယ်ဒစာင့််ဒရ ာ ၍် တရာ်းဥပဒေစ ို်းမ ို်းဒရ်း၊ 

နယဒ် မဒအ်းခ မ််းသာယာဒရ်းတညဒ်ဆာ ်ရာတ င် အဒထာ ်အ  ူဖစဒ်စဒရ်း 

• ဥပဒေ  ို  ပည်သူမ ာ်း  နော်းလည်လ ို န်ော  င့််သ ို်းလာဒစရန ် ပညာဒပ်းဒရ်းန င့်် 

 ပည်သူမ ာ်း  ဥပဒေ  ိုလ ို ်နောဒသာအဒလ့်အ  င့်် ပ   ်းဒထာင်ဒပ်းဒရ်း 

•  ပည်သူအခ င််းခ င််းန င့််ပတ်သ ်ဒသာ အမှု  စစမ ာ်း  ို ဥပဒေဒဘာင်အတ င််း၌ 

ဒ  ဒအ်းမပီ်း ပတ်ဒစဒရ်း 

•  ပစမ်ှု   ်းလ န်သူ  ိုအဒရ်းယအူ ပစဒ်ပ်းရာတ င် အ  င့််စာရ တတ ပ  ပင်မှု  ိုဦ်းတညဒ်ရ်း 

 

ဖ ွဲွဲ့စည််းြံိုအဒပခခံဥ ြ ဒေအ ရ တရာ ်းစ ီရင် ဒရ်းဆ  ိုင်ရာ အ ခ င် အာ ဏာ 
 

 ပည် ဒထာင်စိုသမမတ မနမ်ာန ိုင်င တ င် တရာ်းစရီငဒ်ရ်းအာဏာသည် န ိုင်င ဒတာ်၏ 

အခ  ပ်အ ခာအာဏာသ ို်း ဖာအန ် တစ်ခို ဖစမ်ပ်ီး၊ ဥပဒေ ပ ဒရ်းအာဏာန င့်် အိုပ်ခ  ပ်ဒရ်းအာဏာ တ ို့်မ  

သီ်း ခာ်းရပ်တည်ပါသည်။  ပည်ဒထာင်စိုသမမတ မနမ်ာန ိုငင် ဒတာ် ဖ ွဲြို့စည််းပ ိုအဒ ခခ ဥပဒေပိုေ်မ ၁၈ 

အရ န ိုင်င ဒတာ်၏တရာ်းစရီင်ဒရ်းအာဏာ  ို  ပည်ဒထာင်စိုတရာ်းလွှတဒ်တာ်ခ  ပ်၊ တ ိုင််းဒေသက ီ်း/ 

 ပည်နယတ်ရာ်းလွှတဒ်တာ်မ ာ်းန င့်် အဆင့််ဆင့််ဒသာ တရာ်းရ ို်းမ ာ်းသ ို့် ခ ွဲဒဝအပ်န င််းထာ်းပါသည်။ 
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တရာ ်းရ ံို်း မ ာ ်း ဖ ွဲွဲ့စည််းြံို 

 ၂၀၀၈ ခိုန စ်၊  ပည်ဒထာင်စိုသမမတ မန်မာန ိုင်င ဒတာ် ဖ ွဲြို့စည််းပ ိုအဒ ခခ ဥပဒေန င့်် 

၂၀၁၀  ပည့််န စ်၊  ပညဒ်ထာင်စိုတရာ်းစီရင်ဒရ်းဥပဒေအရ ဒအာ ်ဒဖာ် ပပါတရာ်းရ ို်းမ ာ်း  ို 

၂၀၁၁ ခိုန စ်၊ မတ်လ ၃၀ ရ ်ဒန့်မ စ၍ ဖ ွဲြို့စည််းထာ်းပါသည။် 

•  ပည်ဒထာင်စိုတရာ်းလွှတ်ဒတာ်ခ  ပ် 

• တ ိုင််းဒေသက ီ်းန င့်် ပညန်ယ်တရာ်းလွှတ်ဒတာ် 

• ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း၊   ိုယပ် ိုင်အိုပခ်  ပ်ခ င့််ရတ ိုင််းန င့််ဒေသတရာ်းရ ို်း 

• မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း 

• ဥပဒေအရတညဒ်ထာင်သည့်် အ ခာ်းတရာ်းရ ို်းမ ာ်း 

 

တ ိုင််းဒေသက ီ်း/ ပည်နယ်တရာ်းလွှတ်ဒတာ်မ ာ်းသည် န ိုင်င ဒတာ်၏ေိုတ ယ 

အ မင့််ဆ ို်း တရာ်းရ ို်းမ ာ်း ဖစ်ပါသည။် 
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ဧရာ ဝတီတ ိုင ််းဒေသက  ီ်း တရာ်းလ တဒ်တာ် 

 

 

 

ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်သည် ပိုသ မ်မမ  ြို့၊ မင််းက ီ်းအ   ်၊ အမ တ် (၄) 

ရပ်   ်၊  ိုန်သည်လမ််းန င့်် မင််းက ီ်းလမ််းက ာ်းတ င် တည်ရ  မပီ်း ၃၀-၃-၂၀၁၁ ရ ဒ်န့်မ စ၍ 

တရာ်းစရီင်ဒရ်း လိုပ်ငန််းမ ာ်းန င့်် တရာ်းရ ို်းစီမ ခန့််ခ ွဲဒရ်း လိုပ်ငန််းမ ာ်း  ို ဒဆာင်ရ ွ်လ  ်ရ  ပါသည်။ 

 

ဧရာ ဝတီတ ိုင််းဒ ေသက  ီ်းတ ရာ ်းလ ွှတဒ်တာ ်၏ စီရင်ြ ိုင် ခ င ်အာ ဏာ 

ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာတ် င် တရာ်းမန င့်် ရာဇဝတ်မှုန စမ်   ်းလ ို်း၏ မူလမှု 

မ ာ်း  ိုက ာ်းနောခ င့််ရ  မပ်ီး လ ်ဒအာ ်ခ တရာ်းရ ို်းမ ာ်း ခ မ တ်သည့်် စီရင်ခ  ်၊ ေ ီရနီ င့်် အမ န့််မ ာ်း 

အဒပေါ် အယူခ န င့််  ပင်ဆင်မှု စီရင်ပ ိုင်ခ င့််အာဏာမ ာ်းလည််းရ  ပါသည်။ 

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်ရ   အမှုမ ာ်းအာ်းလ ို်း  ို တရာ်းသူက ီ်း တစဦ််း 

သ ို့်မဟိုတ် လ ိုအပပ်ါ  တစဦ််းထ ်ပ ိုဒသာ တရာ်းသူက ီ်းမ ာ်း ဖင့်် စစဒ်ဆ်းပါသည်။ ဧရာဝတတီ ိုင််း 

ဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာသ်ည် လ ဒ်အာ ်ခ  တရာ်းရ ို်းအာ်းလ ို်း၏ တရာ်းစရီင်ဒရ်း၊ 

စီမ ခန့််ခ ွဲဒရ်း  စစရပ်မ ာ်းအဒပေါ် စီမ အိုပ်ခ  ပ်ရန်န င့််က ီ်းက ပ်ရန ်တာဝနရ်  ပါသည်။ 
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တရာ ်းသူက ီ်းခ  ျု ြ်နှင်  တ ရာ ်းလ ွှတဒ်တာ ်တရာ ်းသူက ီ်းမ  ာ ်း  

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ ် ို ၂၀၁၁ ခိုန စ်၊ မတ်လ ၃၀ ရ ဒ်န့်တ င် 

တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ် (၁) ဦ်း၊ တရာ်းလွှတဒ်တာတ်ရာ်းသူက ီ်း (၄) ဦ်း၊ စိုစိုဒပါင််း (၅) ဦ်း ဖင့် ်

ဖ ွဲြို့စည််းခွဲ့်ပါသည်။  

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာတ် င် တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ်ဦ်းသန််းထ န််းသည်         

၃-၁၁-၂၀၂၀ ရ ဒ်န့်တ င ် အသ ်၆၅န စ်  ပည့်သ်ည့်အ်တ  ် သ ် ပည့််အမင မ််းစာ်းယူခွဲ့်ပါသည်။ 

 ပည်ဒထာင်စိုသမမတ မနမ်ာန ိုင်င ဒတာ် သမမတရ ို်း၏ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ရ စ် ွဲပါအမ န့််အမ တ-် ၃၀/၂၀၂၀ 

အရ ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်းဦ်းမ   ်းည န့််အာ်း ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်း 

တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ်အ ဖစ် ခန့််အပ်တာဝနဒ်ပ်းအပခ်ွဲ့်ပါသည်။ 

 ပည်ဒထာင်စိုသမမတ  မနမ်ာန ိုင်င ဒတာ်သမမတရ ို်း၏ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ရ စ် ွဲပါအမ န့််အမ တ်- 

၃၁/၂၀၂၀ ဖင့်် တ ိုင််းတရာ်းဒရ်းဦ်းစီ်းမ  ်းဒေေါ်မ ို်းမ ို်းဒအ်းအာ်း ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ် 

တရာ်းသူက ီ်းအ ဖစ ်ခန့််အပ်တာဝန ်ဒပ်းအပခ်ွဲ့်ပါသည်။ 

 

                          
       

 

 

 

တရော်းသကူက ်းခ ျုပ  ဦ်းမ  ျု်းညနွို့                

3-12-2020 မ ှယဆနို့ထ  

တရော်းသကူက ်းခ ျုပ  ဦ်းသန ်းထနွ ်း     

17-8-2012 မ ှ 3-11-2020 ဆနို့ထ  

 

 



12 

 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

တရော်းသကူက ်း ဦ်းဆက ော မင ်း           

၃၀-၃-201၁ မ ှ9-2-2021 ထ  

တရော်းသကူက ်း ဦ်းဝင ်းပမငဲ့                

17-8-2012 မ ှယဆနို့ထ  

တရော်းသကူက ်း ဆ ေါ်ယဉ ယဉ ဟန      

၂1-၁၂-201၇ မ ှယဆနို့ထ  

တရော်းသကူက ်း ဆ ေါ်မ ို်းမ ို်းဆအ်း 

  ၃-၁၂-20၂၀ မ ှယဆနို့ထ  
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ခရ ိုင်တရာ ်းရ ံို်းန ှင ် မမ ျုွဲ့န ် တရာ ်းရ ံို်းမ ာ ်း 

ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်၏ က ီ်းက ပ်မှုဒအာ တ် င် ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း (၆)ရ ို်း၊ 

မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း(၂၆)ရ ို်း ဖင့်် ဖ ွဲြို့စည််းထာ်းရ  ပါသည်။ ခရ ိုငန် င့််မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ တညဒ်နရာ  ို 

ဒနော ်ဆ တ် ွဲ ( )  ဖင့်် ဒဖာ် ပထာ်းပါသည်။ 

ခရ ိုင်တရာ ်းရ ံို်းမ ာ ်း  

 

 
 

 
 

 

(၁) ြ ိုသ မ်ခ ရ  ို င် တ ရာ်းရ ံို်း 

(၂) ဟသသာ တခရ  ိုင်တ ရ ာ်းရ ံို်း 

(၃) ဒပမာင််းပမခ ရ  ိုင်တရ ာ်းရ ံို်း 
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ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်းရ   အမှုမ ာ်း  ို တရာ်းသူက ီ်းတစ်ဦ်း ဖင့်် စစ်ဒဆ်းစီရင်ပါသည်။ လ ိုအပ် 

ပါ  တစဦ််းထ ်ပ ိုဒသာ တရာ်းသူက ီ်းမ ာ်း ဖင့်် စစ်ဒဆ်းစီရင်န ိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ င််း 

ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်း၌ ခရ ိုငတ်ရာ်းသူက ီ်း(၆) ဦ်း၊ ေိုတ ယခရ ိုင်တရာ်းသူက ီ်း(၉) ဦ်းတ ို့် ဖင့် ် အမှုမ ာ်း  ို 

စစ်ဒဆ်းစီရင်ဆ ို်း ဖတ်ခွဲ့်ပါသည်။ ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်းသည ်  ပည်ဒထာင်စိုတရာ်းလွှတဒ်တာ်ခ  ပ်န င့်် 

ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်၏ လမ််းညွှန်ခ  ်မ ာ်းန င့််အညီ ၎င််းတ ို့်၏ စီရင်ပ ိုင်ခ င့်် 

နယဒ် မအတ င််းရ   မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ တရာ်းစရီငဒ်ရ်းန င့််စီမ အိုပ်ခ  ပ်ဒရ်းဆ ိုင်ရာ   စစရပ်မ ာ်း  ို 

က ီ်းက ပ်ရန် တာဝနရ်  ပါသည။် 

 

(၄) လြ  တတာခ ရ  ိုင်တရ ာ်းရ ံို်း 

(၅) မအူြင်ခရ  ိုင်တ ရာ်းရ ံို်း 

(၆) ဖ  ာြ ံိုခရ  ိုင်တ ရာ်းရ ံို်း 
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ခရ ိုင်တရာ်း ရံို်းမ  ာ်း၏စီရ ငြ်  ိုငခ် င်  

 

ရာ ဇဝတ်စီရင်ြ ို င်ခ င်   

 

 

 

 

 

 

 

တရာ ်းမစီရင်ြ ိုင်ခ င်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ြ ်သ န ််း ၃ ဝ ဝ ဝ ဝ 

ထ ်မြ  ိုဒသ ာ တန ်ဖ ို်းရှ သည  ် 

တရ ာ်းမ မှုမ  ာ်း အဒြ ေါ် မူလမ ှု 

စ ီရင်ြ ိုင်ခ င ် 

 
 

  ြ ်သ န ််း ၁၅ဝ ဝ ဝ 

ထ ်မြ  ိုဒသ ာ တန ်ဖ ို်းရှ သည  ် 

တရ ာ်းမ မှုမ  ာ်း အဒြ ေါ် မူလမ ှု 

စ ီရင်ြ ိုင်ခ င ် 

 

 
၎ င််း၏ ဒေ သ န  ်န မ တ် 

အတ င််းရှ  မမ ျုွဲ့န  ်တ ရာ်းရ ံို်း 

မ ာ်း၏ ဆံို်းပဖ တ်ခ  ်မ  ာ်း 

အဒြ ေါ် အ  ူခံနှင ် ပြ င်ဆ င်မှု 

စ ီရင်ြ ိုင်ခ င ် 

• ဥ ြဒေ ခ င် ပြျုသည်  မညသ်ည် ပြစ်ေဏ်  ို 

မဆ ို ခ မှတ်န ိုင် သည်  ရာဇဝတ ်မူလမှု စီရင ်

ြ ိုင်ခ င်   

• ၎င ််း၏ ဒေ သန ်န မ တအ်တ  င််းရှ  မမ ျုွဲ့န  ်

တ ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏ ဆံို်းပဖတ ်ခ  ်မ ာ်းအဒြေါ် 

အ ူခနံငှ်  ပြင်ဆင်မှုစရီင်ြ ိုငခ် င်  

ခရ ိုင်တ ရာ်းသူက ီ်းနှင  ်

ေိုတ   ခရ ိုင်တ ရာ်းသူက ီ်းမ ာ်း 

ခ ရ  ိုင်တရ ာ်းသူ က ီ်း 

ေိုတ   

ခ ရ  ို င်တရ ာ်းသူ က ီ်း 
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မမ ျုွဲ့န ်တရာ ်းရ ံို်းမ ာ ်း  

(၁) ပိုသ မ်မမ  ြို့နယ ် (၁၄) ဒ  ာင််း ိုန််းမမ  ြို့နယ ်

(၂) ဟသသာတမမ  ြို့နယ ် (၁၅) သာဒပါင််းမမ  ြို့နယ ်

(၃) ဒရက ည်မမ  ြို့နယ ် (၁၆) ငပိုဒတာမမ  ြို့နယ ်

(၄)     ဒပ ာ်မမ  ြို့နယ ် (၁၇) က  ခင််းမမ  ြို့နယ ်

(၅)  မနဒ်အာင်မမ  ြို့နယ ် (၁၈) ဇလ န်မမ  ြို့နယ ်

(၆) အဂသပမူမ  ြို့နယ ် (၁၉) အ မ်မွဲမမ  ြို့နယ ်

(၇) ဒ မာင််း မမမ  ြို့နယ ် (၂၀) ဒမာ်လမမ  င် ျွန််းမမ  ြို့နယ ်

(၈) ဝါ်းခယ်မမမ  ြို့နယ ် (၂၁) ဓနို ဖ မမ  ြို့နယ ်

(၉) လပ တတာမမ  ြို့နယ ် (22) ဒညာငတ်ိုန််းမမ  ြို့နယ ်

(၁၀) မအူပင်မမ  ြို့နယ ် (23) ပန််းတဒနော်မမ  ြို့နယ ်

(၁၁) ဖ ာပ ိုမမ  ြို့နယ ် (24)      ်လတ်မမ  ြို့နယ ်

(၁၂) ဘ ို ဒလ်းမမ  ြို့နယ ် (25) ဒေ်းေရွဲမမ  ြို့နယ ်

(၁၃)  န်က ီ်းဒထာင့််မမ  ြို့နယ ် (26) ဒလ်းမ  ်န ောမမ  ြို့နယ ်
 

  

ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းအတ င််း၌  မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း (၂၆) ရ ို်း  ရ  ပါသည်။ မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း 

မ ာ်းသည် မူလရ ို်းမ ာ်း ဖစမ်ပ်ီး တရာ်းမမှုန င့််ရာဇဝတ်မှုန စမ်   ်းစလ ို်း  ို စစ်ဒဆ်းစီရငန် ိုငသ်ည့်် မူလမှု 

စီရင်ပ ိုင်ခ င့််ရ  ပါသည်။ မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းရ  အမှုမ ာ်း  ို တရာ်းသူက ီ်းတစဦ််း ဖင့်် စစဒ်ဆ်းစီရင်ဆ ို်း ဖတ် 

ပါသည်။ မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င် ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ င််း မမ  ြို့နယ်တရာ်းသူက ီ်း (၂၆) ဦ်း၊ 

တ ွဲဖ ်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းသူက ီ်း(၃၈) ဦ်း၊ ေိုတ ယမမ  ြို့နယတ်ရာ်းသူက ီ်း(၁၁) ဦ်းတ ို့် ဖင့်် အမှုမ ာ်း  ို 

စစ်ဒဆ်းစီရင်ခွဲ့်ပါသည်။  
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မမ  ျုွဲ့န ်တရာ်း ရံို်း၏ စရီင ်ြ  ိုင ်ခ င ်  

ရာ ဇဝတ်စီရင်ြ ို င်ခ င ် 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

တရာ ်းမစီရင်ြ ိုင်ခ င ် 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အထူ်းရ ာ ဇဝ တ် အာ ဏာ ရ 

တရ ာ်းသူက ီ်း 

 

ဒထာ င်ေ ဏ် ၇ န ှစ ် အထ နှ င ် 

ဒင ေ ဏ်အ န ့်် အသ တ် မရှ  

ြ ထမတန ််းအ ာဏ ာရ 

ရာ ဇဝ တ် တရ ာ်းသူ က ီ်း 

ဒထာ င်ေ ဏ် 3 န ှစ ် အထ နှင ် 

ဒင ေ ဏ် 100000   ြ ် အထ  

ေိုတ  တန််း အ ာဏ ာရ 

ရာ ဇဝ တ် တရ ာ်းသူ က ီ်း 

 

ဒထာ င်ေ ဏ ် 1 န ှစ ် အထ နှင ် 

ဒင ေ ဏ် 50000 က ပ  အထ  

 

တတ  တန ််းအ ာဏ ာရ 

ရာ ဇဝ တ် တရ ာ်းသူ က ီ်း 

 

ဒထာ င်ေ ဏ် 3 လ အထ နှင ် 

ဒင ေ ဏ် 30000   ြ ် အထ  

 

မမ ျုွဲ့န ်/တ  ွဲဖ ် 

မမ ျုွဲ့န တ် ရာ်းသူက ီ်း 

  ြ်သ န််း 100 ထ ်မြ ိုဒသာ 

အမှုတ န်ဖ ို်းရှ သည တ် ရာ်းမမှုမ ော်း 

ေိုတ    

မမ ျုွဲ့န တ် ရာ်းသူက ီ်း 

  ြ်သ န််း 30 ထ ်မြ ိုဒသာ 

အမှုတ န်ဖ ို်းရှ သည တ် ရာ်းမမှုမ ော်း 
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တရာ်း ရံို်းစမီ ံခန့််ခ ွဲမ ှု 

ဧရာ ဝတီတ ိုင််းဒ ေသက  ီ်းတ ရာ ်းလ ွှတဒ်တာ ်၏ စီမခံန့််ခ ွဲမှုဆ  ိုင်ရာ ဒ ာ ်မတီမ ာ်း

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာတ် င် တရာ်းစီရငဒ်ရ်းရာန င့်် တရာ်းရ ို်းစီမ ခန့််ခ ွဲမှု 

ဆ ိုင်ရာ   စစရပ်မ ာ်း  ို က ီ်းက ပ်  ပ် ွဲရန်အတ  ် ဒအာ ်ပါ စီမ ခန့််ခ ွဲမှုဆ ိုင်ရာဒ ာမ်တီမ ာ်း 

ဖ ွဲြို့စည််းထာ်းရ  ပါသည်။ 
 

၁။ စီမခံန့််ခ ွဲဒရ်း ဒ  ာ ်မတီ 
 ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊  ဇန်နဝါရလီ ၇ ရ ဒ်န့်တ င်    ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ် 

(တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ်ရ ို်း)၏ အမ န့််အမ တ် ၃/၂၀၂၁  ဖင့််ဖ ွဲြို့စည််းပါသည်။ 

  ( ) ဦ်းမ   ်းည န့် ်  ဥ ကဋ္ဌ 

     တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ ်

  (ခ) ဦ်းဒ  ာ်မင််း    အဖ ွဲြို့ဝင ်

     တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း 

  (ဂ) ဦ်းဝင််း မင့် ်    အဖ ွဲြို့ဝင ်

     တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း 

  (ဃ) ဒေေါ်ယဉယ်ဉ်ဟန ်    အဖ ွဲြို့ဝင ်

     တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း 

  (င) ဒေေါ်မ ို်းမ ို်းဒအ်း    အဖ ွဲြို့ဝင ်

     တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း 

  (စ) တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းဒရ်းဦ်းစ်ီးမ  ်း    အဖ ွဲြို့ဝင ်

  (ဆ) ေိုတ ယညွှန်က ာ်းဒရ်းမ  ်း(စီမ /ဒထာ ်ပ ့်) အဖ ွဲြို့ဝင ်

  (ဇ) ေိုတ ယညွှန်က ာ်းဒရ်းမ  ်း(တရာ်းစီရငဒ်ရ်း) အဖ ွဲြို့ဝင ်  

  (ဈ) ရ ို်းအဖ ွဲြို့မ  ်း    အတ င််းဒရ်းမ  ်း 

     တရာ်းသူက ီ်းခ  ပရ် ို်း 
 

၂။ မဟာ ဗ ျူဟာ လိုြ်ငန််းစ ဉ် မ ာ ်း စီမံခန့််ခ ွဲဒရ်းအ ဖ ွဲွဲ့ 

 ၂၀၂၁ ခိုန စ ်မတ်လ ၅ရ ဒ်န့်တ င် ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်(တရာ်းသူက ီ်း 

ခ  ပ်ရ ို်း)၏ အမ န့််အမ တ်-  ၂၆/၂၀၂၁ ဖင့်် ဖ ွဲြို့စည််းပါသည်။  

  ( ) ဦ်းမ   ်းည န့် ်  ဥ ကဋ္ဌ 

     တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ ်

  (ခ) ဒေေါ်ယဉယ်ဉ်ဟန ်    အဖ ွဲြို့ဝင ်

     တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း 
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  (ဂ) တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းဒရ်းဦ်းစ်ီးမ  ်း    အဖ ွဲြို့ဝင ်

     တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းဒရ်းဦ်းစ်ီးမ  ်းရ ို်း 

  (ဃ) ေိုတ ယညွှန်က ာ်းဒရ်းမ  ်း    အတ င််းဒရ်းမ  ်း

     (မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉည်ြှ န ှုင််းဒရ်းမ  ်း) 

 တရာ်းစရီင်ဒရ်းမဏ္ဍ  င်တည့််မတ်ခ ိုင်မာဒရ်းအတ  ်  ပညဒ်ထာင်စိုတရာ်းလွှတ်ဒတာ်ခ  ပ်၏ 

လမ််းညွှန်ခ  န် င့်အ်ညီ ခရ ိုငန် င့််မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ တရာ်းစီရင်ဒရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းအာ်း က ီ်းက ပ် 

စစ်ဒဆ်းရန ် ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ ် တရာ်းသူက ီ်းခ  ပန် င့်် တရာ်းလွှတ်ဒတာ် 

တရာ်းသူက ီ်းမ ာ်းပါဝင်ဒသာ က ီ်းက ပ်မှုဒ ာ်မတီ  ို ဖ ွဲြို့စည််းထာ်းရ  ပါသည်။ 
 

၃။ တရာ ်းစ ီရင် ဒရ်းမဏ္  ျု င် တည် မတ်ခ ိုင်မာဒ ရ်းက ီ်းက  ြ်မှုဒ  ာ ်မတီ 

( ) ဦ်းမ   ်းည န့် ်

တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ် 

တရာ်းလွှတ်ဒတာ်န င့်် ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်း၊  

မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းမ ာ်း 

(ခ) ဦ်းဒ  ာ်မင််း 

တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း 

 

မအူပင်ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း၊ ဟသသာတခရ ိုင် 

တရာ်းရ ို်းန င့်် ခရ ိုင်အတ င််းရ   မမ  ြို့နယ် 

တရာ်းရ ို်းမ ာ်း 

(ဂ) ဦ်းဝင််း မင့် ်

တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း 

ဒ မာင််း မခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း၊ လပ တတာခရ ိုင်  

တရာ်းရ ို်းန င့်် ခရ ိုင်အတ င််းရ   မမ  ြို့နယ် 

တရာ်းရ ို်းမ ာ်း 

(ဃ) ဒေေါ်ယဉယ်ဉ်ဟန ်

တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း 

ပိုသ မ်ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်းန င့်် ခရ ိုငအ်တ င််းရ   

မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းမ ာ်း 

(င) ဒေေါ်မ ို်းမ ို်းဒအ်း 

တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း 

ဖ ာပ ိုခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်းန င့်် ခရ ိုငအ်တ င််းရ   

မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းမ ာ်း 

 ထ ို့်အ ပင် ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ ် တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ်သည ် ခရ ိုင ်

တရာ်းသူက ီ်းန င့်် ေိုတ ယခရ ိုင်တရာ်းသူက ီ်းမ ာ်းအာ်း မ မ တ ို့်ခရ ိုင်အတ င််းရ   မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ 

တရာ်းစရီင်ဒရ်း၊ စီမ ခန့််ခ ွဲဒရ်းရာ  စစရပ်မ ာ်း  ို အဆင့်ဆ်င့််က ီ်းက ပ်  ပ် ွဲရန ် တာဝနဒ်ပ်းအပ် 

ထာ်းပါသည်။ 
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ဧရာ ဝတီတ ိုင််း ဒ ေသက  ီ်းတ ရာ ်းလ ွှတဒ်တာ ်ဖ ွဲွဲ့စည််းြံိုစနစ် 

ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာတ် င် တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ်ရ ို်းန င့်် တ ိုင််းဒေသက ီ်း 

တရာ်းဒရ်းဦ်းစီ်းမ  ်းရ ို်းတ ို့် ဖင့်် ဖ ွဲြို့စည််းထာ်းပါသည်။  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

ဧရာ ဝတီတ ိုင််းဒ ေသက  ီ်းတ ရာ ်းဒရ်းဦ်း စီ်းမှျူ်း တာ ဝန်ထမ််းဒဆ ာ င်မှု 

(၂၀၂၀ ပြ ည ်န ှစ်အ တ င််း) 
 
 

  

 ၁။ ဒေေါ်မ ို်းမ ို်းဒအ်း(တ/၁၉၁၉)  တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းဒရ်းဦ်းစ်ီးမ  ်း 

 ၃၀-၁၀-၂၀၁၉ မ  ၁-၁၂-၂၀၂၀ ထ  

၂။ ဒေေါ် မင့််ဝ ာ(တ/၁၉၁၅)   တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းဒရ်းဦ်းစ်ီးမ  ်း(တာဝန)် 

၁၁-၁၂-၂၀၂၀ မ   ၂၅-၁-၂၀၂၁ ထ  

၂၆-၁-၂၀၂၁ မ   ယဒန့်ထ    တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းဒရ်းဦ်းစ်ီးမ  ်း 
 

 

 

 

ဧရာဝတတီ  ိုင််းဒေသက ီ်းတ ရာ်းလွှတ ်ဒတ ာ် 

တ ရာ်းသူက ီ်းခ ျုြရ်ံို်း တ  ိုင််းဒေသက ီ်းတ ရာ်းဒရ်းဦ ်းစ်ီးမှျူ်းရံို်း 

စီမံဌာန 

တ ရာ်းစီရင်ဒရ်းဌာန 

ဒထာ ်ြံ နှင ဒ်င  စာရင််းဌာ န 
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၂၀၂၀ ပြ ည  န်ှစ်အတ င ််း ခရ ိုင်တရာ်း သူက  ီ်းမ  ာ်းတာဝန်ထမ ််းဒဆာင ်မှု 

 

တရ ာ်းရ ံို်းအမည ် ခ ရ  ိုင်တရ ာ်းသူ က ီ်း  ာလ 

၁။ ပိုသ မ်ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း ဆ ေါ်ပမငဲ့ ဝှော (တ/၁၉၁၅) 

ဆ ေါ်ဆထွ်းဆထွ်း(တ/၂၂၃၁) 

(၁၉-၃-၂၀၁၉ မ ှ၁၁-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) 

(၁၄-၁၂-၂၀၂၀ မ ှယဆနို့ထ ) 

၂။ ဟသသာတခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း ဦ်းည ည ဆအ်း(တ/၂၁၃၉) 

ဆ ေါ်ဆအ်းဆအ်းခ ိုင  (တ/၂၅၂၅) 

(၁၄-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ထ ) 

(၇-၁၂-၂၀၂၀ မ ှယဆနို့ထ ) 

၃။ ဒ မာင််း မခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း ဆ ေါ်ဥမမောတင (တ/၁၇၄၇) 

ဆ ေါ်ခင ဝင ်းလ ှုင (တ/၂၅၆၁) 

(၁၃-၁၀-၂၀၁၉ မ ှ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ထ ) 

(၁၉-၁-၂၀၂၁ မ ှယဆနို့ထ ) 

၄။ လပ တတာခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း ဆ ေါ်ဝါဝါဆ ွ (တ/၂၀၈၈) 

ဦ်းဆက ော စ ို်းညွနို့ (တ/၂၄၉၉) 

(27-8-2018 မ ှ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ထ ) 

(၇-၁၂-၂၀၂၀ မှ ယဆနို့ထ ) 

၅။ မအူပင်ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း ဦ်းဆစောဝ လ (တ/2406) 

ဆ ေါ်ဝင ်းဝင ်းန ိုင (တ/2443) 

(8-5-2019 မ ှ3-3-2020 ထ ) 

(3-3-2020 မ ှယဆနို့ထ ) 

၆။ ဖ ာပ ိုခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း ဆ ေါ်မ မ ဆမော (တ/1914) 

ဆ ေါ်သူဇောဆအ်း(တ/၂၅၅၅) 

 (15-3-2019မ ှ၁၄-၉-၂၀၂၀ ထ ) 

(၂၁-၉-၂၀၂၀ မှ ယဆနို့ထ ) 
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၂ ၀၂ ၀ ပြ ည  န်ှစ်အတ င ််း မမ  ျုွဲ့န ်တရ ာ်း သူက  ီ်းမ  ာ်း တာဝနထ်မ ််းဒဆာင ်မှု 

တရ ာ်းရ ံို်းအမည ် မမ ျုွဲ့န  ်တ ရာ်း သူက ီ်း  ာလ 

၁။ ပိုသ မ ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ခင ပမတ ပမတ ထွန ်း(တ/၂၈၀၀) 

ဆ ေါ်သ ရ စ ို်း(တ/၂၉၉၂) 

(8-5-2018 မ ှ၉-၇-၂၀၂၀ ထ ) 

(၉-၇-၂၀၂၀ မှ ယဆနို့ထ ) 

၂။ ဆရ ကည ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ခင သနတာ (တ/3039)  (26-2-2019 မ ှယဆနို့ထ ) 

3။ က  ျုဆပ ော ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်သ တောဆက ော (တ/2926)  (29-4-2019 မ ှယဆနို့ထ ) 

4။ဆက ောင ်းကိုန ်းပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဦ်းရ က ိုက ို (တ/3025)  (၁၄-၂-၂၀၁၉ မ ှယဆနို့ထ ) 

5။ သောဆပါင ်းပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ဆ ်းဆ ်းဆ ွ(တ/2972) 

ဆ ေါ်နန ်းဆထွ်း(တ/၂၉၁၃) 

(22-1-2019 မ ှ၁၆-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) 

(၂၃-၁၂-၂၀၂၀ မှယဆနို့ထ ) 

6။ကန ကက ်းဆထောငဲ့ ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဦ်းသနို့ ဇင ဦ်း(တ/3065)  (18-3-2019 မ ှယဆနို့ထ  ) 

7။ ငပိုဆတောပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်စိုစိုမော(တ/3075) 

ဦ်း ဆက ော က ိုက ိုန ိုင (တ/၃၁၀၂) 

 (5-4-2019 မ ှ၁-၂-၂၀၂၁ ) 

 (၁-၂-၂၀၂၁ မှ ယဆနို့ထ ) 

၈။ ဟသသောတပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်မ  ျု်းမောလောခင (တ/2895) (31-5-2018 မ ှယဆနို့ထ ) 

9။ ပမန ဆအောင ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ဝါဝါဆထွ်း(တ/2951)  (15-1-2019မှယဆနို့ထ ) 

10။ အင်္သပူပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ရ ရ လွင  (တ/2791) 

ဆ ေါ်နန ်းဇင မင ်းထက (တ/၃၁၀၇) 

(13-11-2018 မ ှ၂၆-၂-၂၀၂၁ ထ ) 

(၈-၂-၂၀၂၁ မှ ယဆနို့ထ ) 

11။ ကက ခင ်းပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဦ်းခ ိုင ဆက ော စ ို်း(တ/3014) 

ဆ ေါ်လင ်းလင ်းထ ိုက (တ/၂၉၄၀) 

 (11-2-2019 မ ှ၈-၂-၂၀၂၁ထ  ) 

(၈-၂-၂၀၂၁ မှ ယဆနို့ထ ) 

12။ ဇလွန ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်စ မ ်းမ ိုို့မ ိုို့(တ/3011)  (21-2-2019 မ ှယဆနို့ထ ) 

13။ဆလ်းမ က နှာပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ဆအ်းပမစနဒာခ  ျု(တ/2888) ( 15-7-2019 မ ှယဆနို့ထ  ) 

14။ ဆပမောင ်းပမပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ဇင မောဦ်း (တ/2870) (15-6-2018 မ ှယဆနို့ထ ) 

15။ ဝါ်းခယ မပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ဆအ်းပမတ မွန  (တ/2941) 

ဦ်းဆနထွန ်း(တ/၂၆၅၄) 

(23-4-2018 မ ှ၂၉-၁-၂၀၂၁ထ  ) 

(၁၁-၂-၂၀၂၁ မှ ယဆနို့ထ ) 

16။ အ မ မ ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ဆအ်းစနဒာဟ န ်း (တ/2936)  ( 14-2-2019 မ ှယဆနို့ထ  ) 

17။ လပွတတောပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဦ်းဆက ော ဇင ထွန ်း (တ/3047) ( 6-9-2019 မ ှယဆနို့ထ  ) 

18။ဆမော လပမ ျုင ကျွန ်းပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ထော်းအ ခ ိုင (တ/2920)  (26-2-2019 မ ှယဆနို့ထ  ) 
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တရော်းရ ို်းအမည  
 

ပမ ျုြို့နယ တရော်းသူကက ်း 
 

ကောလ 

19။ မအူပင ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်သင ်းသင ်းဆဇော  (တ/2976) 

ဦ်းန ိုင န ိုင (တ/၃၀၀၉) 

(8-5-2018 မ ှ၁၇-၂-၂၀၂၀ထ ) 

(၁၇-၂-၂၀၂၀ မှယဆနို့ထ ) 

20။ ဓနိုပ ြူပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း 

 

ဦ်းဆဇော မင ်းထွန ်း (တ/2923) 

ဦ်းစွမ ်းထက န ိုင (တ/3129) 

(18-7-2018မှ24-3-2020ထ ) 

(27-4-2020 မ ှယဆနို့ထ ) 

21။ဆညောင တိုန ်းပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ဝါဝါလွင  (တ/2874) (20-7-2018 မ ှယဆနို့ထ ) 

22။ ပန ်းတဆနာ ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဦ်းဆအောင သူဟ န ်း (တ/3077)  ( 29-4-2019 မ ှယဆနို့ထ  ) 

23။   ောပ ိုပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်မွန ရည ဆအ်း (တ/294၇) (5-6-2018 မ ှယဆနို့ထ ) 

24။ ဘ ိုကဆလ်းပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်တင န လောထွန ်း(တ/2996) 

ဆ ေါ်ဝင ်းအ အ ဆထွ်း (တ/3128 ) 

(15-12-2017 မှ 11-2-2020 ထ ) 

(18-2-2020 မ ှယဆနို့ထ  ) 

25။က  ျုက လတ ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ဆခ ောစိုဝင ်း (တ/2931) 

ဆ ေါ်ပ ြူပ ြူဆအောင (တ/၂၉၇၀) 

(5-3-2018 မ ှ၂၂-၂-၂၀၂၁ထ ) 

( ၂၂-၂-၂၀၂၁ မှ ယဆနို့ထ ) 

26။ ဆ ်း ရ ပမ ျုြို့နယ တရော်းရ ို်း ဆ ေါ်ရတနာပ  ျု်းဆဝ (တ/2933) 

ဆ ေါ်အ အ မ  ျု်း(တ/၂၉၂၁) 

(7-6-2018 မ ှ၂-၂-၂၀၂၁ထ ) 

(၈-၂-၂၀၂၁ မှ ယဆနို့ထ ) 
 

ရသံို်းမှန််းဒပခ ဒင စာ ရင််းမ ာ ်းန ှင်  ဘဏ္ာ ဒရ်းစ ီမခံန့််ခ ွဲမှု 

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်၏ ၂၀၁၉ခိုန စ် ဒအာ တ် ိုဘာလမ  

၂၀၂၀ ပည့်န် စ ် စ ်တင်ဘာလအထ  (၁၂) လ  ာလအတ  ် ဒင လ ို်းဒင ရင််းအသ ို်းစရ တ်၊ 

သာမန်အသ ို်းစရ တ် ခ င့်် ပ ဒင ၊  အမ န်သ ို်းစ ွဲ ဒင မ ာ်း  ို ဒအာ ်ဒဖာ ်ပပါဇယာ်း ဖင့်် ဒဖာ် ပပါသည်။ 

 

စဉ် ဒင  စာရင််းဒခေါင််းစဉ် ခ င ်ပြျုဒင  အ မှန်သံို်းစ ွဲဒင  ပြန်အြ်ဒင  

၁။ ဒင လ ို်းဒင ရင််းစရ တ ် - - - 

၂။ သာမန်အသ ို်းစရ တ ် ၁၂၂၁၆၀၉၀၄၃ ၁၂၂၁၅၃၈၂၅၈ ၇၀၇၈၅ 

 

  ၂၀၁၉ခိုန စ်၊ ဒအာ တ် ိုဘာလမ  ၂၀၂၀  ပည့်န် စ ် စ ်တင်ဘာလအထ   (၁၂) လအတ   ်

သာမန်အသ ို်းစရ တ်   ပ် ၇၀၇၈၅ ပ ိုလျှ  ခင််းမ ာ ၀၁၀၁၊ ၀၁၀၂၊ ၀၂၀၁၊ ၀၃၀၁၊ ၀၃၀၂၊ ၀၃၀၃၊ 

၀၃၀၇၊ ၀၃၂၃၊ ၀၄၀၄ ဒခါင််းစဉ်တ ို့်ဒအာ ်မ  ပ ိုလျှ သ ဖင့်် အပ်န   ခင််း ဖစ်ပါသည်။ 
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 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဒရ်းန စ်၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်၊ 

ဒအာ တ် ိုဘာလမ  ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ စ တ်ငဘ်ာလအထ  ဒင လ ို်းဒင ရင််းအသ ို်းစရ တ်၊ သာမန ်

အသ ို်းစရ တ်ခ င့်် ပ ဒင န င့်် ပထမ(၃)လပတ် အမ န်သ ို်းစ ွဲဒင မ ာ်း  ို ဒအာ ်ဒဖာ် ပပါဇယာ်း ဖင့်် 

ဒဖာ် ပပါသည်။ 
 

စဉ် ဒင  စာရင််းဒခေါင််းစဉ် ခ င ်ပြျုဒင  အမနှ်သံို်းစ ွဲဒင  

1။ ဆငွလ ို်းဆငွရင ်းစရ တ  ၁၀၀၇၀၅၃၀၀၀ - 

၂။ သာမန်အသ ို်းစရ တ ် ၁၂၀၁၈၉၃၀၀၀ ၂၇၆၄၀၇၆၉၆ 
 

တရာ ်းရ ံို်းအ သစ်မ ာ်းဒဆ ာ ်လိုြ်ပခင််း 

  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဒရ်းန စတ် င် လပ တတာမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းဒဆာ ်အဦသစဒ်ဆာ လ်ိုပ် 

 ခင််းလိုပ်ငန််း  ို ခ င့်် ပ ရန်ပ ိုဒင (  ပ်သန််း-၁၆၈၆.၁၅) ဖင့်် ဒဆာင်ရွ ရ်န ်အတ  ်၂၂-၁၂-၂၀၂၀ န င့်် 

၂၃-၁၂-၂၀၂၀ ရ ဒ်န့်မ ာ်းတ င် တင်ေါဖ င့်ဒ်ဖာ ်ရာ Royal Ayar Creative & Construction 

Co.,Ltd မ  (  ပ်သန််း- ၁၆၄၆.၄၀၀)  ဖင့််တင်ေါဒအာင် မင်ခွဲ့်ပါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခိုန စ်အတ  ် 

ခ င့်် ပ ရန်ပ ိုဒင (  ပ်သန််း-၅၀၀) ဖင့်် ဒဆာ ်လိုပ်ရန် ၁၁-၁-၂၀၂၁ ရ ဒ်န့်တ င် လိုပ်ငန််းအပန်   ခင််း၊ 

စာခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ို ခင််း၊ ၁၇-၁-၂၀၂၁ ရ ဒ်န့်တ င် ဒ မဒနရာစမ််းသပ်စစ်ဒဆ်း ခင််း န င့်် ၂၆-၁-၂၀၂၁ 

ရ ဒ်န့်တ င် ဒ မသန့််မဂသလာအခမ််းအနော်းတ ို့်  ပ လိုပ်ဒဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်မပ်ီး  ဖစပ်ါသည်။ 

  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဒရ်းန စတ် င် ဒမာ်လမမ  င် ျွန််းမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း အဒဆာ အ်ဦသစ် 

ဒဆာ ်လိုပ် ခင််း လိုပ်ငန််း  ိုခ င့်် ပ ရန်ပ ိုဒင  (  ပ်သန််း-၉၈၁.၂)  ဖင့် ် ဒဆာင်ရွ ရ်န် အတ  ်     

၂၂-၁၂-၂၀၂၀ န င့်် ၂၃-၁၂-၂၀၂၀ ရ ဒ်န့်မ ာ်းတ င် တင်ေါဖ င့််ဒဖာ ်ရာ ဧရာဝတီသာ်းဒဟ့် ိုမပဏီမ  

(  ပ်သန််း- ၉၅၈.၆၅) ဖင့်တ်ငေ်ါဒအာင ်မင်ခွဲ့်ပါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခိုန စ်အတ  ် ခ င့်် ပ ရန်ပ ိုဒင  

(  ပ်သန််း-၅၀၀) ဖင့် ် ဒဆာ ်လိုပ်ရန်အတ  ် ၁၁-၁-၂၀၂၁ ရ ဒ်န့်တ င် လိုပ်ငန််းအပန်   ခင််း 

စာခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ို ခင််း၊ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ရ ဒ်န့်တ င် ဒ မဒနရာစမ််းသပ်စစ်ဒဆ်း ခင််းန င့်် ၁၇-၁-၂၀၂၁ 

ရ ဒ်န့်တ င ် ဒ မသန့််မဂသလာအခမ််းအနော်း ပ လိုပ် ခင််း၊ ၂၄-၁-၂၀၂၁ ရ ်ဒန့်တ င်ပနန ်ဒတာတ်င် 

မဂသလာအခမ််းအနော်းတ ို့် ပ လိုပ်ခွဲ့်မပီ်း၊ တည်ဒဆာ ဒ်ရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်း ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ဒ်နပါ 

သည်။ 

  ဖ ာပ ိုခရ ိုင၊် ဖ ာပ ိုမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းတ င် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဒရ်းန စအ်တ င််း တရာ်းခ င်(၂)ခို 

ပါဝင်သည့်် အဒဆာ အ်ဉီအသစ(်၁)လ ို်းထပ်မ  ဒဆာ ်လိုပ်ခွဲ့်မပီ်း ဖစပ်ါ သည်။  
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ဖ ာ ြံိုမမ ျုွဲ့န တ် ရာ်းရံို်း 

တ ရာ်းခ င ်

 

 

 

 

 

 

 

အြ  ိုင ််း (၂ ) 

၂၀၂၀ ပြ ည  န်ှစ်အတ င ််း ဧရာ ဝတီတ ိုင ််းဒေသက  ီ်း တရာ်းလွှတဒ်တာ၏် 

လ ိုြင် န််းဒဆာင ်ရွ မ် ှုမ ာ်း 
 

စာ ဒရ်းဝန ်ထမ််းမ ာ ်းအာ ်း လိုြ်ငန််း ျွမ််း  င် မှုနှင်  စ မ််းရည်ပမ င် မာ ်းဒရ်းတ ို်းတ ်လာ ဒစရန် 

ဒဆ ာ င်ရွ ်မှု 

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာတ် င်   န်ပ  တာအဒ ခခ သငတ်န််း  ို             

၂၂-၆-၂၀၂၀ ဒန့်မ  ၂၁-၇-၂၀၂၀ ဒန့်ထ ဖ င့််လ စ်ခွဲ့်ရာ သငတ်န််းသာ်း/သူ စိုစိုဒပါင််း(၁၁)ဦ်း တ ဒ်ရာ ် 

ခွဲ့်ပါသည်။ 

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်၏ လ ဒ်အာ ရ်   ပိုသ မ်၊ ဟသသာတ၊ ဒ မာင််း မ၊ 

လပ တတာ၊ မအူပင်န င့်် ဖ ာပ ိုခရ ိုင်အတ င််းရ   တရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င ် တာဝနထ်မ််းဒဆာင်လ  ်ရ  ဒသာ 

စာဒရ်းဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်း လိုပ်ငန််း ျွမ််း  င်မှုန င့်် စ မ််းရည် မင့််မာ်းဒရ်းအတ  ် မ မ််းမ သင်တန််း 

မ ာ်း  ို သ ်ဆ ိုင်ရာခရ ိုင်အလ ို ် သင်တန််းဖ င့််လ စ်ဒဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်ပါသည်။ 
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ဟသသ ာ တခရ  ိုင်တ ရာ်းရ ံို်း၊ စ ာဒ ရ်းဝ န ်ထမ််းမ  ာ်း လိုြ်ငန််း  ျွ မ််း   င် မှုန ှင ်စ  မ််းရည ်ပမင ်မ ာ်းဒ ရ်းသ င်တ န ််း 

ဧရာဝ တီတ ို င််းဒေ သက ီ်း တရ ာ်း လွှတ်ဒတ ာ်   န ်ြ ျူ တာ အဒ ပခခ ံ သင် တန ််း  

ြ ိုသ မ် ခ ရ  ိုင်တ ရာ်းရ ံို်း၊ စ ာဒ ရ်း ဝ န ်ထမ််းမ  ာ်း လိုြ် ငန ််း ျွ မ််း   င်မှုန ှ င ်စ  မ််းရည ်ပမ င ်မာ်းဒ ရ်းသ င်တန ််း 
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မအူြင်ခရ  ိုင် တရ ာ်းရ ံို်း၊ စ ာဒရ်းဝ န ် ထမ််း မ ာ်း လိုြ် ငန ််း ျွ မ််း   င်မှုန ှ င ်စ  မ််းရည ်ပမ င ်မာ်းဒ ရ်းသ င်တန ််း 

လြ  တတာခ ရ  ို င်တ ရာ်းရ ံို်း၊ စ ာဒရ်းဝ န ်ထမ််းမ  ာ်း လိုြ် ငန ််း ျွ မ််း   င်မှု န ှင ်စ  မ််းရည ်ပမ င ်မာ်းဒ ရ်းသ င်တန ််း 

မအူြင်ခရ  ိုင် တရ ာ်းရ ံို်း၊ စ ာဒရ်းဝ န ် ထမ််း မ ာ်း လိုြ် ငန ််း ျွ မ််း   င်မှုန ှ င ်စ  မ််း ရည ်ပမ င ်မာ်းဒ ရ်းသ င်တန ််း 

ဒပမာ င််းပမ ခ ရ  ိုင်တ ရ ာ်းရ ံို်း၊ စ ာဒရ်း ဝ န ်ထမ််းမ  ာ်း လိုြ်ငန််း  ျွ မ််း   င် မှုန ှင ်စ  မ််းရည ်ပမင ်မ ာ်းဒ ရ်းသ င်တ န ််း 
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အ ပခာ ်းက  ျု ်းြမ််းဒဆ ာ င်ရွ ်မှုမ ာ ်း 

ရံို်းခ နန်ှင ် ေဏဒ်င ဒ ာ ်ခံရရှ မှု 

ရံို်းခ န ်

ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်န င့်် လ ်ဒအာ ်ခ တရာ်းရ ို်းအဆင့််ဆင့််၌ 

စ ွဲဆ ိုဒသာအမှုမ ာ်းတ င် ရ ို်းခ နဒ်တာဥ်ပဒေအရ ရ ို်းခ န်တ ဆ ပ်ဒခါင််းမ ာ်း  ို အမှုသညမ် ာ်းမ  

လည််းဒ ာင််း၊ ဒရ ြို့ဒနဒရ ြို့ရပ်  စစမ ာ်းတ င် ဒရ ြို့ဒနမ ာ်းန င့်် သ ်ဆ ိုင်သူမ ာ်းမ လည််းဒ ာင််း၊ 

ထမ််းဒဆာင်ရပါသည်။ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ င််း ရ ို်းခ နတ် ဆ ပ်ဒခါင််းမ ာ်း ထမ််းဒဆာင်ရရ  ဒင မ ာ 

ဒအာ ်ပါအတ ိုင််း ဖစပ်ါသည။် 
   

တ ရာ်းရံို်းမ ာ်း ရံို်းခ နရ်ရှ ဒင  

ဧရာဝတတီ  ိုင််းဒေသက ီ်းတ ရာ်းလွှ တ ်ဒတ ာ ် ၃၀၈၁၀၃၁၉ 

ခရ ိုင်တ ရာ်းရံို်းမ ာ်း ၁၀၅၉၃၇၀၉၈. ၈၅ 

မမ ျုွဲ့န တ် ရာ်းရံို်းမ ာ်း ၃၂၂ ၄၂၇၈၁. ၇ ၀ 

စိုစိုဒြေါင််း ၁၆၈၉၉၀၁၉၉. ၅၅ 

 

ဖ  ာြ ံိုခ ရ  ိုင် တရ ာ်းရ ံို်း၊ စ ာဒရ်းဝ န ် ထမ််း မ ာ်း လိုြ် ငန ််း ျွ မ််း   င်မှုန ှ င ်စ  မ််းရည ်ပမ င ်မာ်းဒ ရ်းသ င်တန ််း 
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ေဏဒ်င   

ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်သည် န စ်စဉ်ထိုတ် ပနသ်ည့်  ပညဒ်ထာင်စို၏ 

ဘဏ္ဍာဒင အရအသ ို်းဆ ိုင်ရာဥပဒေအရ တရာ်းရ ို်းမ ာ်းမ ဒ ာ ်ခ ရရ  ဒသာ ရဒင မ ာ်း  ို တ ိုင််းဒေသက ီ်း 

ဘဏ္ဍာရနပ် ိုဒင သ ို့် ဒပ်းသ င််းပါသည်။  

တရာ်းရ ို်းအဆင့််ဆင့််သ ို့် စ ွဲဆ ိုဒသာရာဇဝတ်မှုမ ာ်း  ို စီရငဆ် ို်း ဖတ်ရာတ င် ေဏဒ်င တပ်ရ ို ် 

သည့် ်အမှုမ ာ်းပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ င််း တရာ်းရ ို်းအဆင့််ဆင့််  တပ်ရ ို သ်ည့်် ေဏဒ်င  

န င့်် ဒ ာ ်ခ ရရ  သည့််ေဏ်ဒင မ ာ်းမ ာ ဒအာ ပ်ါအတ ိုင််း ဖစ်ပါသည်။ 
 

တ ရာ်းရံို်းမ ာ်း 

 ခင် 

ဒ   ်း  န် 

ေဏဒ်င   

တ ြရ် ို  ်

ေဏဒ်င   

ဒ ာ ်ခံရ 

ေဏဒ်င   

 ခင ်ာလ 

အြေါအဝင် 

ဒ   ်း  န ်

ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်း 

တရာ်းလွှတ်ဒတာ် 

- - - - 

ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်းမ ာ်း  ၂၀၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀ - 

မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းမ ာ်း ၄၀၀၀၀၀၀ ၆၉၈၂၅၉၇၄၀ ၆၉၇၁၈၉၇၄၀ ၄၀၇၀၀၀၀ 

အခ   ြို့ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းတ င် တရာ်းခ မ ာ်း  ေဏဒ်င ဒပ်းဒဆာင်မှုမရ  ၍ ေဏဒ်င ဒ   ်း  နမ် ာ်း 

  န်ရ   ခင််း ဖစပ်ါသည်။ တရာ်းရ ို်းမ ာ်း  ေဏဒ်င ဒ   ်း  န်မ ာ်း  ို အရဒ ာ ်ခ ရန ် လိုပ်ထ ို်းလိုပ် 

နည််းန င့််အညီ ဒဆာင်ရွ လ်  ်ရ  ဒသာ်လည််း တရာ်းခ မ ာ်း  ဒထာင်ေဏ်  ခ မပီ်းဒနော ် ေဏဒ်င  

ဒပ်းဒဆာင်န ိုင်သည့်် အဒ ခအဒနမရ   ခင််း၊ တရာ်းခ ပ ိုင်ဆ ိုင်သည့်် ဒရ ြို့ဒ ပာင််းန ိုင်သည့်ပ်စစည််း၊ မဒရ ြို့ 

မဒ ပာင််းန ိုင်သည့်ပ်စစည််း တစ်စ ိုတစ်ရာမရ   ခင််း၊ တရာ်းခ မ ာ်းသည် လ ပ်စာအတညတ်  ဒနထ ိုင်မှု 

မရ   ခင််းတ ို့်ဒက ာင့်် သတ်မ တန်ည််းလမ််းအတ ိုင််း ဒ ာ ်ခ ရနမ် ဖစန် ိုင်သည့်အ်ဒ ခအဒနတ င် ေဏဒ်င  

ပယ်ဖ  ်န ိုင်ဒရ်းအတ  ် ဒဆာင်ရွ လ်  ်ရ  ပါသည်။ ဒညာငတ်ိုန််းမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းမ  ေဏဒ်င ဒ   ်း 

  န်(၁၀)သ န််း  ပ်အာ်း ဤရ ို်း၏ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရ စ် ွဲပါစာအမ တ် ၂၄၁၉/၅-၃/၂၀၂၀  ဖင့်် ေဏဒ်င  

ဒ   ်း  နစ်ာရင််းမ  ပယ်ဖ  ခ် င့််  ပ ခွဲ့်မပီ်း ဖစ၍် ေဏဒ်င ဒ   ်း  န်ဒင  စိုစိုဒပါင််းမ ာ (၃ဝ၇ဝဝဝဝ)  ပ် 

 ဖစပ်ါသည်။  

လူ့်စ မ််းအ ာ်းအ ရင််းအ ပမစ်မ ာ ်း 

၂၀၂၀  ပည့်န် စ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၃၁ရ ဒ်န့်အထ  ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ်န င့်် 

တရာ်းရ ို်းအဆင့််ဆင့််တ င် တာဝနထ်မ််းဒဆာငဒ်နဒသာ တရာ်းဒရ်းအရာရ  မ ာ်း၊ တရာ်းသူက ီ်းမ ာ်းန င့် ်

ရ ို်းဝနထ်မ််းမ ာ်း၏ ရာထူ်းအလ ို  ်ဝနထ်မ််းအငအ်ာ်းစာရင််း  ို ဒနာ ်ဆ တ်  ွဲ (ခ)  ဖင့်် ဒဖာ် ပထာ်း 

ပါသည်။  
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တရာ ်းစ ီရင်ဒ ရ်းလ ိုြ်ငန််းန ှင ် တရာ ်းရ ံို်းလိုြ်ငန််းမ ာ ်းက ီ်းက ြ်ဒဆ ာ င်ရွ  ်ပခင််း 

ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်သည် လ ်ဒအာ ်ခ တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ တရာ်း 

စီရင်ဒရ်းလိုပ်ငန််း၊ စီမ ခန့််ခ ွဲဒရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်း  ိုလည််းဒ ာင််း၊ တရာ်းရ ို်းအဆင့််ဆင့်တ် င် တာဝန် 

ထမ််းဒဆာငဒ်နဒသာ တရာ်းသူက ီ်းမ ာ်းန င့်် ရ ို်းဝနထ်မ််းမ ာ်း၏   င့််ဝတ်စည််း မ််းလ ို န်ောမှုတ ို့်  ို 

လည််းဒ ာင််း စ စစ်က ်ီးက ပ်ဒဆာင်ရွ လ်  ်ရ  ပါသည်။ ဝနထ်မ််းစည််း မ််းဒဖာ ဖ်  ် ခင််းန င့်် 

တာဝနထ်မ််းဒဆာင်ရာတ င် မ ာ်းယ င််းမှုတ ို့်အတ   ် ဝန်ထမ််းစည််းမ ဉ််း၊ စည််း မ််းမ ာ်းန င့််အညီ 

အဒရ်းယူဒဆာင်ရ ွ်မှုမ ာ်း  ပ လိုပ်ပါသည်။  

ထ ို့်အ ပင် တရာ်းသူက ီ်းမ ာ်း၊ တရာ်းရ ို်းဝနထ်မ််းမ ာ်းန င့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ တ ိုင်က ာ်းမှုမ ာ်း  ိုလည််း 

နည််းလမ််းတ  စ စစ်၍ အဒရ်းယဒူဆာင်ရွ လ်  ်ရ  ပါသည်။  ပညဒ်ထာငစ်ိုတရာ်းသူက ီ်းခ  ပ်ရ ို်းမ  

စီစစ်တင် ပရန်အဒက ာင််းက ာ်းခ  ်အရ ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ်တရာ်းသူက ီ်းခ  ပ် 

  စ စစ်ဒဆာင်ရ ွ်ခွဲ့်သည့်် တ ိုင်စာ(၁၉)ဒစာင်ရ  ပါသည်။ 

၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ င််း ဝနထ်မ််းစည််း မ််းဒဖာ ်ဖ  ် ခင််းန င့်် တာဝနထ်မ််းဒဆာင်ရာတ င် 

မ ာ်းယ င််း ခင််းတ ို့်ဒက ာင့်် ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်၏ လ ဒ်အာ တ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်းရ   

အရာရ   ၄ ဦ်း၊ အ ခာ်းအဆင့်ဝ်နထ်မ််း ၅ ဦ်းတ ို့်အာ်း ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရာ ပစ်ေဏ် ခ မ တအ်ဒရ်းယူခွဲ့်ပါ 

သည်။ ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရာ ပစေ်ဏ် ခ မ တ်အဒရ်းယူခွဲ့်မှု  ို ဒနာ ်ဆ တ်  ွဲ (ဂ) တ င် ဒဖာ် ပထာ်းပါ 

သည်။ 

တ ရာ ်း ရံို်း လို ြ် င န််း မ ာ်း  အ မ ာ ်း ပြ ည် သူ လ  ် လှ မ််း မီ ဒရ်း န ှ င ်  အ သ အ ပမ င် ပမြှ င ် တ င် ဒရ်း  

ဒဆ ာ င် ရွ  ် ဒြ်း ပခ င််း  

 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်သည် တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်၏ တရာ်း 

စီရင်ဒရ်းဆ ိုင်ရာသတင််းမ ာ်း၊ က   တင်အမှုဒခေါ်စာရင််း၊ အမ န့််ခ မ တ်မည့်အ်မှုစာရင််း၊ ရ ို်းခန််းတ င််းန င့်် 

ရ ို်းထ ိုင်ဒဆာင်ရ ွ်ခ  ်မ ာ်းအာ်းအခ  န်န င့််တစဒ် ပ်းညီ အမ ာ်း ပည်သူသ ရ  န ိုငဒ်စရနအ်တ   ်ဤတ ိုင််း 

ဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ၏်  Website န င့်် Face book  Page   တ ို့်တ င်လည််း ထိုတ် ပနဒ်ပ်း 

လ  ်ရ  ပါသည်။ တ ိုင််းဒေသက ီ်းအတ င််းရ   ခရ ိုင်န င့်မ်မ  ြို့နယ ် တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ Facebook Page မ ာ်း 

  ိုလည််း ဖ င့််လ စ်အသ ို်း ပ မပီ်း တရာ်းရ ို်းဆ ိုင်ရာသတင််း အခ  ်အလ ်မ ာ်း  ိုဒဖေါ် ပထာ်းရ  ပါသည်။ 

သတင််းမီေယီာဥပဒေန င့််အညီ တရာ်းစီရင်ဒရ်းဆ ိုင်ရာ သတင််းအခ  ်အလ ်မ ာ်း ရယ ူ

န ိုင်ရန ် ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာတ် င် သတင််း ပန်က ာ်းဒရ်းအဖ ွဲြို့န င့် ် သတင််း 

 ပနက် ာ်းဒရ်းအရာရ   (Public Information Officer)   ို ခန့််အပ်ထာ်းရ  မပီ်း၊ ခရ ိုင်န င့််မမ  ြို့နယ် 

အဆင့်တ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င် တရာ်းရ ို်းသတင််း ပန်က ာ်းဒရ်းအရာရ   (Court Information Officer) မ ာ်း 

ခန့််အပ်ထာ်းပါသည်။  

ထူ်း ခာ်းမှုခင််းမ ာ်း၊ အဒရ်းက ်ီးမှုခင််းမ ာ်းန င့််စပ်လ ဉ််း၍ သ ်ဆ ိုင်ရာတရာ်းရ ို်း  သတင််း 

မီေီယာမ ာ်းမ တစ်ဆင့်် အမ ာ်း ပည်သူသ ရ  န ိုငဒ်စရန် သတင််းထိုတ် ပနဒ်ပ်း ခင််းမ ာ်း ဒဆာင်ရွ ် 

လ  ်ရ  ပါသည်။ 
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တရာ်းရ ို်းအသ ို်း ပ သူမ ာ်း အဆင်ဒ ပဒခ ာဒမ ြို့ဒစဒရ်းအတ  ် သတင််းအခ  ်အလ စ် ိုစမ််း 

ရနဒ်နရာ ( Information Center ) န င့်် အမှုတင်သ င််းရန်ဌာန (Intake Counter ) မ ာ်း  ိုလည််း 

ဖ င့််လ စ်ထာ်းရ  ပါသည်။ 

 

   

 

   

 

 

Information Center 

သတင ်းအခ က အလက စ ိုစမ ်းရန  ောန 

 ွငဲ့ လစှ ထော်းရှ မှု 

Intake Counter          

အမှုလက ခ ရန  ောန  ွငဲ့ လစှ ထော်းရှ မှု 

ဆငွဆပ်းသွင ်းရန ဆကောင တော 

 ွငဲ့ လစှ ထော်းရှ မှု 

သတင ်းပပန  ကော်းဆရ်းအ ွ ြို့ရ ို်းခန ်း 

 ွငဲ့ လစှ ထော်းရှ မှု 
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ပြစ်ေဏ်  ခံဒန ရသူမ ာ်း ၊ အ ခ ျု ြ်ခံဒနရသူမ ာ်း ၏ ဥြဒေဆ  ိုင်ရာ အ ခ င ်အဒ ရ်းမ ာ ်းရရှ ဒ ရ်း 

ဒဆ ာ င်ရွ ်ပခ င််း  

  ပည်ဒထာင်စိုတရာ်းစရီငဒ်ရ်းဥပဒေပိုေ်မ ၆၈ ပါ ပဋ္ဌာန််းခ  ်န င့််  ပညဒ်ထာင်စိုတရာ်း 

လွှတ်ဒတာ်ခ  ပ်၏ ၉-၁၀-၂၀၁၃ ရ ်စ ွဲပါ ညွှန်က ာ်းခ  အ်မ တ် ၅/၂၀၁၃ တ ို့်အရ ဧရာဝတတီ ိုင််း 

ဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာတ်ရာ်းသူက ီ်းခ  ပန် င့်် တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်းမ ာ်းသည် တ ိုင််း 

အတ င််းရ   အ  ဉ််းဒထာင်မ ာ်း၊ ရွဲဘ ်စခန််းမ ာ်း၊ ရွဲတပ်ဖ ွဲြို့အခ  ပ်စခန််းမ ာ်းအာ်း စစဒ်ဆ်းက ည့််ရှုရန် 

၂၀၂၀  ပည့််န စ်လိုပ်ငန််းစီမ ခ  ဒ်ရ်းဆ ွဲ၍  က ည့်ရ်ှုစစဒ်ဆ်းခွဲ့်ပါသည်။ 

 

( ) တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်း ဦ်းမ   ်းည န့််သည် ၉-၈-၂၀၂၀ ဒန့်န င့်် ၁၀-၈-၂၀၂၀ 

ဒန့်တ င် ဖ ာပ ိုအ  ဉ််းဒထာငန် င့်် မမ  ြို့နယ်ရွဲတပ်ဖ ွဲြို့အခ  ပစ်ခန််းမ ာ်း  ိုလည််းဒ ာင််း၊ 

(ခ) တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်းဝင််း မင့််သည် ၁၄-၈-၂၀၂၀ ဒန့်န င့်် ၁၅-၈-၂၀၂၀ ဒန့်တ င်  

ဟသသာတအ  ဉ််းဒထာင်န င့်် မမ  ြို့နယ်ရွဲတပ်ဖ ွဲြို့အခ  ပ်စခန််းမ ာ်း  ိုလည််းဒ ာင််း၊  

(ဂ) တရာ်းလွှတ်ဒတာ်တရာ်းသူက ီ်းဒေေါ်ယဉယ်ဉ်ဟနသ်ည် ၇-၈-၂၀၂၀ ဒန့်တ င် ပိုသ မ် 

အ  ဉ််းဒထာင်န င့်် ပိုသ မ်မမ  ြို့မရွဲတပ်ဖ ွဲြို့အခ  ပစ်ခန််း  ိုလည််းဒ ာင််း၊ စစဒ်ဆ်းခွဲ့်ပါ 

သည်။ 

အစီရင်ခ သည့်် ာလအတ င််း COVID-19  ာလ ဖစ၍် ဒ မာင််း မအ  ဉ််းဒထာင်န င့်် မအူပင် 

အ  ဉ််းဒထာငတ် ို့်အာ်း သ ာ်းဒရာ ်စစဒ်ဆ်းန ိုင်ခွဲ့် ခင််းမရ  ခွဲ့်ပါ။ 

စစ်ဒဆ်းရာတ င် န စ်ရ ညဒ်ထာင်ေဏ်  ခ ရသည့်် အ  ဉ််းသာ်း/ အ  ဉ််းသူမ ာ်း ရ   မရ  ၊ 

 ပည်န ငေ်ဏဒ်ပ်း ခင််းခ ရဒသာလ်ည််း သ ်ဆ ိုင်ရာန ိုင်င သ ို့် ပ ို့်အပန် ိုင် ခင််းမရ  ဒသ်းသည့်် အ  ဉ််းသာ်း  

အ  ဉ််းသူမ ာ်း ရ   မရ  ၊ အ  ဉ််းသာ်း/ အ  ဉ််းသူမ ာ်း၊ အခ  ပ်သာ်းမ ာ်း ဥပဒေပါအခ င့် ်

အဒရ်းမ ာ်းရရ   ခင််း ရ   မရ  ၊ ဥပဒေန င့််မညီဘွဲ မတရာ်းခ  ပ်ဒန ောင်ထာ်းမှု ရ   မရ  ၊ အ  ဉ််းသာ်း/ 

အခ  ပ်သာ်းမ ာ်း ဒနရာထ ိုင်ခင််း သ ်သာဒခ ာင်ခ  မှု ရ   မရ  ၊ မ  န််းမာပါ  ဒဆ်းဝါ်း ိုသရန ်

အခ င့််အဒရ်းရ   မရ  ၊ အမ   ်းသမီ်းအ  ဉ််းသူမ ာ်းအာ်း အ ာအရ လ ိုခခ  စ ာထာ်းရ   ခင််း ရ   မရ  ၊ 

အမ   ်းသမီ်းအဒစာင့််အဒရ ာ  ်  ဖင့််ထာ်းရ   ခင််း ရ   မရ  ၊ အ  ဉ််းသာ်း/ အ  ဉ််းသူမ ာ်းန င့်် အခ  ပ်သာ်း 

မ ာ်းအဒပေါ် န  ပ်စ ည်ြှင််းပန််းမှု၊ မတရာ်း ပ မှုရ   မရ  ၊ အ  ဉ််းဒထာင်မ ာ်း၊ ရွဲဘ ်စခန််းမ ာ်း၊ ရွဲတပ်ဖ ွဲြို့ 

အခ  ပ်ခန််းမ ာ်း က ည့််ရှုစစ်ဒဆ်း သည့််မ တတ်မ််းမ ာ်း ထာ်းရ   ခင််း ရ   မရ  တ ို့်  ို က ည့််ရှုစစ်ဒဆ်းမပ်ီး 

လူူ့အခ င့််အဒရ်း ခ   ်းဒဖာ ်မှုမရ  ဒစဒရ်းတ ို့်န င့််  COVID-19 ဒရာဂါထ န််းခ  ပ် ာ  ယဒ်ရ်းအတ   ်

ဒဆာင်ရွ ထ်ာ်းရ  မှုအဒ ခအဒနတ ို့်  ို စစဒ်ဆ်းဒဆာင်ရ ွခ်ွဲ့်ပါသည်။ 
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ဧရောဝတ တ ိုင ်းဆ သကက ်းတရော်းလွှတ ဆတော တရော်းသူကက ်း ဦ်းမ  ျု်းညနွ ို့ 

  ောပ ိုအက ဉ ်းဆထောင အော်း  ကညဲ့ ရှုစစ ဆ ်းစဉ   

ဧရောဝတ တ ိုင ်းဆ သကက ်းတရော်းလွှတ ဆတော တရော်းသူကက ်း ဦ်းဝင ်းပမငဲ့   

ဟသသောတအက ဉ ်းဆထောင အော်း ကညဲ့ ရှုစစ ဆ ်းစဉ  

ဧရောဝတ တ ိုင ်းဆ သကက ်းတရော်းလွှတ ဆတော တရော်းသူကက ်း ဆ ေါ်ယဉ ယဉ ဟန             

ပိုသ မ အက ဉ ်းဆထောင အော်း  ကညဲ့ ရှုစစ ဆ ်းစဉ   
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အြ  ိုင ််း(၃) 

တရာ်း စရီင ်ဒရ ်း ဆ ိုငရ် ာဒဆာငရ် ွ ်မ ှုမ ာ်း 

မှုခင််းမ ာ ်းစ စ်ဒဆ ်းစ ီရင်ပခင် ်း 

  မှုခင််းမ ာ်း  ို ဥပဒေန င့််အညီ မ န်မ န်န င့်် မန် မန် စီရင်ဆ ို်း ဖတ်ဒရ်းသည် တရာ်းရ ို်း၏ အဓ   

လိုပ်ငန််းတာဝန်တစခ်ို ဖစ်မပီ်း၊ ခ မ တ်သည့်် စီရင်ဆ ို်း ဖတခ်  ်သည်လည််း မ န် န်မျှတသည့််စီရင် 

ဆ ို်း ဖတ်ခ  ် ဖစ်ရန်အဒရ်းက ီ်းပါသည်။ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ င််း ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းအတ င််းရ   

တရာ်းရ ို်းအဆင့််ဆင့််၏ မှုခင််းမ ာ်းစစဒ်ဆ်းစီရင်မှုအဒ ခအဒန  ို ပြ ခေ နန်ှစ်အလ ို အ်မှုမြီ်း 

ပြတ ်မှုနှုန််း၊ ဆံို်းပဖတ ်မြီ်းအမှုမ ာ်း၏သ ်တမ််းနငှ ် စစ်ဒဆ်းဆွဲအမှုမ ာ်း၏သ တ် မ််းမ ာ်း ဖင့်် န ှုင််းယ ဉ် 

ဒဖာ် ပပါသည်။  

ပြ ခေ န်နှစ်အ လ ို ် အ မှုမ ြီ်းပြတ်မှုနှုန််း 

  ပ ခေ န်န စအ်လ ို  ် အမှုမပ်ီး ပတ်မှုနှုန််းဆ ိုသည်မ ာ  ပ ခေ န်န စ်အတ င််း တရာ်းရ ို်းသ ို့်စ ွဲဆ ို 

တင်ပ ို့်သည့်် အမှုအ ဒရအတ  ်န င့်် စစ်ဒဆ်းဆ ို်း ဖတ်ခွဲ့်ဒသာ အမှုအဒရအတ  ်တ ို့်၏ အခ   ်းအစာ်း  ို 

တ  ်ခ  ် ခင််း ဖစပ်ါသည်။ 
 

ဧရာ ဝတီတ ိုင််းဒ ေသက  ီ်းတ ရာ ်းလ ွှတဒ်တာ ်၏ ပြ ခေ န် န ှစ်အ လ ို ် အ မှုမြီ်းပြတ်မှုနှုန််း  

 ၂၀၁၉ ခိုနစှ ် ၂၀၂၀ ပြည ်နစှ ်

ရာဇဝတ ် တ ရာ်းမ စိုစိုဒြေါင််း ရာဇဝတ ် တ ရာ်းမ စိုစိုဒြေါင််း 

စ ွဲဆ ိုတင်ပ ို့်မှု ၅၅၅ ၄၉၄ ၁၀၄၉ ၄၉၉ ၄၃၅ ၉၃၄ 

မပ်ီး ပတ်မှု ၅၇၁ ၄၅၈ ၁၀၂၉ ၃၉၄ ၃၇၈ ၇၇၂ 

အမှုမြီ်းပြတ ်မှုနှုန််း ၁၀၂.၈၈% ၉၂.၇၁% ၉၈.၀၉% ၇ ၉% ၈၇% ၈၂.၇% 
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ဧရာဝတတီ  ိုင််းဒေသက ီ်းအတ  င််းရှ  ခရ ိုငတ် ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏ ပြ ခေ န်နှ စအ်လ ို  ်အမှုမြီ်းပြတ ်မှုနှုန််း 

 

 ၂၀၁၉ ခိုနစှ် ၂၀၂၀ ခိုနစှ ်

ရာဇဝတ ် တ ရာ်းမ စိုစိုဒြေါင််း ရာဇဝတ ် တ ရာ်းမ စိုစိုဒြေါင််း 

စ ွဲဆ ိုတင်ပ ို့်မှု ၁၄၆၂ ၁၂၁၂ ၂၆၇၄ ၁၂၄၅ ၁၂၁၆ ၂၄၆၁ 

မပ်ီး ပတ်မှု ၁၅၆၈ ၁၂၀၀ ၂၇၆၈ ၁၀၉၅ ၉၈၇ ၂၀၈၂ 

အမှုမြီ်းပြတ ်မှုနှုန််း ၁၀၇.၂ ၅% ၉၉.၀၁% ၁၀၃.၅၂% ၈၈% ၈၁.၁၇% ၈၄.၆% 
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ဧရာဝတတီ  ိုင််းဒေသက ီ်းအတ  င််းရှ  မမ ျုွဲ့န တ် ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏ ပြ ခေ န်နှစအ်လ ို ် အမှုမြီ်းပြတ ်မှုနှုန််း 

 

 ၂၀၁၉ ခိုနစှ ် ၂၀၂၀ ခိုနစှ ်

ရာဇဝတ ် တ ရာ်းမ စိုစိုဒြေါင််း ရာဇဝတ ် တ ရာ်းမ စိုစိုဒြေါင််း 

စ ွဲဆ ိုတင်ပ ို့်မှု 71757 7095 78952 ၄၄၆၁၉ ၅၇၅၁ ၅၀၃၇၀ 

မပ်ီး ပတ်မှု 72261 6958 79219 ၄၂၁၁၇ ၄၈၀၃ ၄၆၉၂၀ 

အမှုမြီ်းပြတ ်မှုနှုန််း 100.70% 98.07% 100.34% ၉၄.၄% ၈၃.၅၂% ၉၃.၁၅% 
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ဆ ံို်းပဖတ်မြီ်းအ မှုမ ာ ်း၏ သ ်တမ််း 

 ဆ ို်း ဖတ်မပီ်းအမှုမ ာ်း၏သ တ်မ််းသည် တရာ်းရ ို်း၏ အခ  န်န င့်တ်စဒ် ပ်းညီ စစဒ်ဆ်းန ိုင်မှု 

စ မ််းရည်  ို တ ိုင််းတာရန်  ပ ခေ န်န စအ်တ င််း တရာ်းရ ို်း ဆ ို်း ဖတ်ခွဲ့်သည့်် အမှုအဒရအတ  န် င့် ်

က ာ မင့််သည့်် ာလအလ ို  ် အမှုအဒရအတ  တ် ို့်၏ အခ   ်းအစာ်း  ို တ  ်ခ  ် ခင််း ဖစ်ပါသည်။ 

(၁) န စ်အထ ်က ာ မင့််သည့်် ရာဇဝတ်မှုန င့်် (၃) န စ်အထ ်က ာ မင့််သည့်် တရာ်းမမှုတ ို့်  ို 

က န့််က ာမှုခင််းအ ဖစ် သတ်မ တ်ထာ်းပါသည်။  

ဧရာ ဝတီတ ိုင််းဒ ေသက  ီ်းတ ရာ ်းလ ွှတဒ်တာ ်၏ ဆ ံို်းပဖတ်မြီ်းအ မှုမ ာ ်း၏ သ ်တမ််း 

ဆံို်းပဖတ ်မြီ်း ရာဇဝတ ်မှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 20၁၉ ခိုနစှ  20၂၀ ပပညဲ့ နစှ  

အမှုအဒရအတ    ် ရာခ ိုင်နှုန််း အမှုအဒရအတ    ် ရာခ ိုင်နှုန််း 

(၃) လဒအာ  ် 299 53% ၁၅၁ ၃၈.၃% 

(၃)လမ  (၆)လအတ င််း 246 43% 2၀၉ ၅3% 

(၆)လမ  (၁၂)လအတ င််း 26 4% ၂၉ ၇.၄% 

(၁၂) လအထ  ် - - ၅ ၁.၃% 

စိုစိုဒပါင််း 471 100% ၃၉၄ ၁၀၀% 
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(3) လဆအောက (၃)လမှ (၆)လအတငွ ်း (၆) လမှ (12)လအတငွ ်း (၁၂) လမှ (36) လအတငွ ်း (၃၆) လအထက 

 

 

ဆ ံို်းပဖတ်မြီ်းတရာ ်းမမှုမ ာ ်းသ ်တမ််း 

 20၁၉ ခိုနစှ  20၂၀ ပပညဲ့ နစှ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဒအာ  ် 245 53% ၁၈၂ ၄၈% 

(၃)လမ  (၆)လအတ င််း 157 34% 1၈၄ ၄၉% 

(၆)လမ  (၁၂)လအတ င််း 48 11% ၇ ၂% 

(၁၂)လမ  (၃၆)လအတ င််း 8 2% ၄ ၁% 

(၃၆) လအထ  ် - - ၁ - 

စိုစိုဒပါင််း 458 100% ၃၇8 100% 
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(3) လဆအောက (၃)လမှ (၆)လအတငွ ်း (၆) လမှ (12)လအတငွ ်း (၁၂) လအထက 
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ခရ ိုင်တရာ ်းရ ံို်းမ ာ ်း၏ ဆ ံို်းပဖတမ်ြီ်းအ မှုမ ာ ်း၏ သ ်တမ် ်း 

ဆံို်းပဖတ ်မြီ်းရာဇဝတ ်မှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 

 2019 ခိုနစှ  ၂၀၂၀ ပပညဲ့ နှစ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  748 47% 655 60% 

(၃)လမ ှ(၆)လအတွင ်း 322 21% 177 16% 

(၆)လမ ှ(12)လအတွင ်း 379 24% 176 16% 

(12) လအထက  119 8% 87 8% 

စိုစိုဆပါင ်း 1568 100% 1095 100% 

  

 

ဆံို်းပဖတ ်မြီ်းတ ရာ်းမမှု မ ာ်းသ ်တမ််း 

 
 2019 ခိုနစှ  ၂၀၂၀ ပပညဲ့ နှစ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  423 36% 422 43% 

(၃)လမ ှ(၆)လအတွင ်း 214 19% 212 21.၅% 

(၆)လမ ှ(12)လအတွင ်း 208 18% 118 12% 

(12)လမ ှ(36)လအတွင ်း 244 21% 182 18.၅% 

(36) လအထက  72 6% 53 5% 

စိုစိုဆပါင ်း 1161 100% 987 100% 
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(3) လဆအောက (၃)လမှ (၆)လအတငွ ်း (၆) လမှ (12)လအတငွ ်း (၁၂) လအထက 
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မမ ျုွဲ့န ်ရံို်းမ ာ ်း၏ ဆ ံို်းပဖတ်မြီ်းအ မှုမ ာ ်း၏ သ ်တမ််း 

ဆံို်းပဖတ ်မြီ်းရာဇဝတ ်မှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 
 2019 ခိုနစှ  ၂၀၂၀ ပပညဲ့ နှစ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  63250 88% 37427 89% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင ်း 5096 7% 2076 5% 

(၆)လမှ (12)လအတငွ ်း 2606 3% 1692 4% 

(12) လအထက  1309 2% 922 2% 

စိုစိုဆပါင ်း 72261 100% 42117 100% 
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ဆံို်းပဖတ ်မြီ်းတ ရာ်းမမှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 

 2019 ခိုနစှ  ၂၀၂၀ ပပညဲ့ နှစ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  - - - - 

(၃)လမှ (၆)လအတွင ်း 3929 57% 2125 44.၂% 

(၆)လမှ (12)လအတငွ ်း 2032 29% 1537 32% 

(12)လမှ (36)လအတငွ ်း 833 12% 1023 21.3% 

(36) လအထက  164 2% 118 2.5% 

စိုစိုဆပါင ်း 6958 100% 4803 100% 

 

  

စစ်ဒဆ ်းဆ ွဲအ မှုမ ာ်း၏ သ ်တမ််း 

 စစ်ဒဆ်းဆွဲအမှုမ ာ်း၏သ တ်မ််းဆ ိုသည်မ ာ  ပ ခေ န်န စ ်ိုန်ဆ ို်းခ  န်တ င် စစဒ်ဆ်းဆွဲအမှု 

အဒရအတ  န် င့်် က ာ မင့််သည့်် ာလအလ ို ် အမှုအဒရအတ  တ် ို့်၏ အခ   ်းအစာ်း  ို တ  ်ခ   ်

 ခင််း ဖစ်ပါသည်။ (၁၂) လအထ ်က ာ မင့််သည့်် ရာဇဝတ်မှုန င့်် (၃၆) လအထ  ် က ာ မင့််သည့်် 

တရာ်းမမှုတ ို့်  ို က န့််က ာမှုခင််းအ ဖစ် သတ်မ တ်ထာ်းပါသည်။ 
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ဧရာ ဝတီတ ိုင််းဒ ေသက  ီ်းတ ရာ ်းလ ွှတဒ်တာ ်၏ စစ်ဒဆ ်းဆ ွဲအ မှုမ ာ ်း၏ သ ်တမ််း 

စစ်ဒဆ်းဆွဲရာဇဝတ ်မှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 
 2019 ခိုနစှ  ၂၀၂၀ ပပညဲ့ နှစ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  80 73% 70 33% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင ်း 13 12% 89 41% 

(၆)လမှ (12)လအတငွ ်း 15 13% 41 19% 

(12) လအထက  2 2% 15 7% 

စိုစိုဆပါင ်း 110 100% 215 100% 

  

စစ်ဒဆ်းဆွဲတ ရာ်းမမှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 
 20၁၉ ခိုနစှ  20၂၀ ပပညဲ့ နစှ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  100 59% 159 70% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင ်း 67 39% 68 30% 

(၆)လမှ (12)လအတငွ ်း - - - - 

(12)လမှ (36)လအတငွ ်း 3 2% - - 

(36) လအထက  - - - - 

စိုစိုဆပါင ်း 170 100% 227 100% 
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(3) လဆအောက (၃)လမှ (၆)လအတငွ ်း (၆) လမှ (12)လအတငွ ်း (၁၂) လအထက 
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ခရ ိုင်တရာ ်းရ ံို်းမ ာ ်း၏ စစ်ဒဆ ်းဆ ွဲအ မှုမ ာ ်း၏ သ ်တမ််း 

စစ်ဒဆ်းဆွဲရာဇဝတ ်မှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 
 20၁၉ ခိုနစှ  20၂၀ ပပညဲ့ နစှ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  176 45% 153 28.5% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင ်း 95 25% 177 33% 

(၆)လမှ (12)လအတငွ ်း 91 24% 156 29.1% 

(12) လအထက  24 6% 50 9.4% 

စိုစိုဆပါင ်း 386 100% 536 100% 
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(3) လဆအောက (၃)လမှ (၆)လအတငွ ်း (၆) လမှ (12)လအတငွ ်း (၁၂) လမှ (36) လအတငွ ်း (၃၆) လအထက 

45%

25%

24%

6%

2019

28.5%

33%

29.1%

9.4%

2020

(3) လဆအောက (၃)လမှ (၆)လအတငွ ်း (၆) လမှ (12)လအတငွ ်း (၁၂) လအထက 
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စစ်ဒဆ်းဆွဲတ ရာ်းမမှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 
 20၁၉ ခိုနစှ  20၂၀ ပပညဲ့ နစှ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  47 6% 41 6% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင ်း  210 26%  275 26% 

(၆)လမှ (12)လအတငွ ်း 190 23% 299 28% 

(12)လမှ (36)လအတငွ ်း 202 25% 351 33% 

(36) လအထက  167 20% 79 7% 

စိုစိုဆပါင ်း 816 100% 816 100% 

  

 

မမ ျုွဲ့န ်တရာ ်းရ ံို်းမ ာ ်း၏ စစဒ်ဆ ်းဆ ွဲ အ မှုမ ာ်း၏ သ ် တမ််း 

စစ်ဒဆ်းဆွဲရာဇဝတ ်မှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 20၁၉ ခိုနစှ  20၂၀ ပပညဲ့ နစှ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  1969 38% 2270 30% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင ်း 1588 31% 1845 24% 

(၆)လမှ (12)လအတငွ ်း 956 19% 2025 26% 

(12) လအထက  656 12% 1531 20% 

စိုစိုဆပါင ်း 5169 100% 7671 100% 
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(3) လဆအောက (၃)လမှ (၆)လအတငွ ်း (၆) လမှ (12)လအတငွ ်း (၁၂) လမှ (36) လအတငွ ်း (၃၆) လအထက 
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စစ်ဒဆ်းဆွဲတ ရာ်းမမှုမ ာ်းသ ်တမ််း 

 20၁၉ ခိုနစှ  20၂၀ ပပညဲ့ နစှ  

အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း အမှုအဆရအတကွ  ရောခ ိုင နှုန ်း 

(၃) လဆအောက  - - - - 

(၃)လမှ (၆)လအတွင ်း 2264 57% 1878 38% 

(၆)လမှ (12)လအတငွ ်း 963 24% 1360 28% 

(12)လမှ (36)လအတငွ ်း 625 16% 1526 31% 

(36) လအထက  133 3% 169 3% 

စိုစိုဆပါင ်း 3985 100% 4933 100% 
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အြ  ိုင ််း(၄) 

န ိုငင် ံတစ်ဝန််းမ ှုခင််း စမီခံန့််ခ ွဲမ ှုအစအီစဉ ် အဒ ာငအ်ထည ်ဒဖ ာ်ဒဆာငရ် ွ ် ပခင််း 
 

  မနမ်ာန ိုငင် ၏တရာ်းစီရငဒ်ရ်း ဏ္ဍ  ိုဒခတ်န င့််ဒလ ာ်ညီစ ာ  ပ  ပင်ဒ ပာင််းလွဲမှုမ ာ်းအတ  ် 

တရာ်းစရီင်ဒရ်းမဟာဗ  ဟာ စီမ   န််း (၂၀၁၅-၂၀၁၇)၏ဒအာင် မင်မှုန င့်အ်ဒတ ြို့အက   မ ာ်း  ို 

အဒ ခခ ၍ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) စီမ   န််း  ိုခ မ တ်ခွဲ့်ပါသည်။ တရာ်းစရီင်ဒရ်း၏ ရည်မ န််းခ  ်လိုပ်ငန််း 

တာဝနမ် ာ်းန င့်် တန်ဖ ို်းမ ာ်းရရ  ဒအာင် မင်ဒစရန်အတ  ် နယ်ပယ်(၅)ရပ် ဖင့်် တရာ်းရ ို်းဝနဒ်ဆာင်မှု 

မ ာ်း အမ ာ်း ပည်သူလ ်လ မ််းမီန ိုင်မှု  ို လ ယ် တူ ို်းတ ဒ်စဒရ်းဒဆာင်ရွ ဒ်ပ်းရန၊် အမ ာ်း ပည်သူ 

၏ အသ အ မင ် ို မြှင့်တ်ငဒ်ပ်းရန၊် တရာ်းစရီင်ဒရ်းဆ ိုင်ရာလ တ်လပ်မှုန င့်် စီမ ခန့််ခ ွဲမှုစ မ််းရည် မြှင့်တ်င် 

ဒပ်းရန၊် တရာ်းစီရငဒ်ရ်း၏ ပညာရပ် ျွမ််း  င်မှု၊ တာဝနခ် ယူန ိုင်မှုန င့်် ဂိုဏ်သ  ခာရ  မှုတ ို့်  ို 

 မြှင့််တင်ဒပ်းရနန် င့်် ထ ဒရာ ်ဒသာမှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုန င့်် တရာ်းရ ို်း ဒဆာင်ရ ွ်ဒသာ အထူ်းမှုခင််း 

  စစရပ်တ ို့်  ို တ ို်း မြှင့်ဒ်ဆာင်ရွ ရ်နစ်သည် ဖင့််သတ်မ တ်၍ အဒ ာင်အထညဒ်ဖာ်ဒဆာင်ရွ  ်

လ  ်ရ  ပါသည်။ 

 ငါ်းန စ်တာမဟာဗ  ဟာစီမ   န််းတ င် တ ိုင််းတာန ိုင်သည့်် လိုပ်ငန််းလ ာထာ်းခ  ်မ ာ်း 

သတ်မ တ်ထာ်းရ  ပါသည်။ အမှုမပီ်း ပတ်မှုနှုန််း  ို ၁၀၀% သ ို့်ဒရာ ်ရ  ရနန် င့်် တရာ်းရ ို်းအသ ို်း ပ သူ 

မ ာ်း၏ဒ  နပ်မှု  ို ၇၇% ရရ  န ိုင်ရန်ရည်မ န််းခ  ်မ ာ်းပါဝင်ပါသည်။ စီမ   န််း၏ အစအီစဉ်မ ာ်း  ို 

ဦ်းစာ်းဒပ်းအဆင့်(်၁)အ ဖစသ်တ်မ တ်၍ အဒ ာငအ်ထည်ဒဖာဒ်ဆာင်ရွ ်ပါသည်။ စီမ   န််း 

အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာ် ခင််း  ိုက ီ်းက ပ် ခင််း၊ စီမ   န််းတ ို်းတ ်မှုအစရီင်ခ စာ တင် ပ ခင််းန င့်် န စ်စဉ် 

ဒဆာင်ရွ မ်ည့်တ်စ်န စ်တာ အစီအစဉဒ်ရ်းဆ ွဲ ခင််းတ ို့်  ိုဒဆာင်ရွ ပ်ါသည်။ 

  ပည်ဒထာင်စိုတရာ်းလွှတဒ်တာ်ခ  ပ်သည် တရာ်းစရီငဒ်ရ်းဆ ိုင်ရာ မဟာဗ  ဟာစီမ   န််း 

(၂၀၁၅-၂၀၁၇)အရ အဒမရ  န်အ ပည် ပည်ဆ ိုင်ရာဖ  ြို့မဖ  ်းတ ို်းတ ်မှုဒအဂ ငစ်ီ၊ တရာ်းဥပဒေစ ို်းမ ို်းမှု 

 မြှင့််တင်ဒရ်းစီမ   န််း (USAID-PRLM)န င့််ပ်ူးဒပါင််း၍ ဒခတမီ်မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုစနစ်  ို  နဦ်း ဒရ ြို့ဒ ပ်း 

တရာ်းရ ို်း (၃)ရ ို်း၌ အဒ ာငအ်ထည်ဒဖာ် စမ််းသပ်  င့််သ ို်းခွဲ့်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခိုန စ်၊ ဩဂိုတ်လတ င ်

ဒရ ြို့ဒ ပ်းတရာ်းရ ို်း (၅)ရ ို်း တ ို်းခ ွဲြို့အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာဒ်ဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်ရာ၌ ပိုသ မ်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း 

ပါဝင်ခွဲ့်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခိုန စ်၊ ဩဂိုတ်လ ၁ ရ ဒ်န့်မ စတင၍် န ိုင်င တစ်ဝန််းရ   တရာ်းရ ို်း (၂၆)ရ ို်းအာ်း 

န ိုင်င တစ်ဝန််းမှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ် ခ မ တ်ဒဆာင်ရ ွ်ရာတ င်လည််း ပိုသ မ်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း 

ပါဝင်ခွဲ့်ပါသည်။ 
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တရာ်းစရီင်ဒရ်းမဟာဗ  ဟာစမီ   န််း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)တ င် ထ ဒရာ ဒ်သာ မှုခင််းစီမ ခန့်ခ် ွဲမှု 

န င့်် တရာ်းရ ို်း ဒဆာင်ရွ ဒ်သာ အထူ်းမှုခင််း  စစရပ်တ ို့်  ို တ ို်း မြှင့််ဒဆာင်ရ ွ်ရန် လိုပ်ငန််းနယ် 

ပယ်သတ်မ တ်မပီ်း န ိုင်င တစ်ဝန််းရ  တရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င် မှုခင််းစမီ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ ်Case Management 

Program  (CMP)  ို န စ်အလ ို  ်တ ို်းခ ွဲြို့အဒ ာငအ်ထည်ဒဖာဒ်ဆာင်ရွ  ်လ  ်ရ  ပါသည်။  

တ ရာ်းစီရင်ဒရ်းမဟာဗ ျူဟာစီမံ  န််း( ၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏အဓ  လိုြ်ငန််းလ ာထာ်းသတ ်မှတ ်ခ  ်မ ာ်း 

 တရာ်းစရီင်ဒရ်းမဟာဗ  ဟာစမီ   န််း(၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ရည်မ န််းခ  ် ပည့််မီမှု  ို တ ိုင််းတာ 

ရနန် စ်အလ ို ရ်ည်မ န််းခ  ်မ ာ်း သတ်မ တ်ထာ်းသည်။တရာ်းရ ို်း၏ဒဆာင်ရွ ခ်  ်မ ာ်း  ို 

ဒအာ ်ပါ အခ  ်မ ာ်း ဖင့်် အဓ  တ ိုင််းတာမည် ဖစ်သည-် 

❖  ပ ခေ န်န စအ်လ ို  ် အမှုမပ်ီး ပတ်နှုန််း - တရာ်းရ ို်း၏မှုခင််းပမာဏ  ို အမလီိုပ်ဒဆာင် 

န ိုင်သည့်် တရာ်းစရီင်ဒရ်းစ မ််းရည်  ိုတ ိုင််းတာရန ်

❖ စစ်ဒဆ်းဆွဲအမှုမ ာ်း၏သ တ်မ််း -  အမှုဒဟာင််းမ ာ်းန င့်် က န့််က ာမှုခင််းမ ာ်း  ို 

ဒစာင့််က ပက် ည့်် ရှုရန ်

❖ အမှုခ  န််းဆ ိုမှုဒသခ ာဒစ ခင််း - အမှုဒရ ြို့ဆ ိုင််းနှုန််း၊ အမှုအလ ို  ် အမှုက ာ်းနောရန ်

ခ  န််းဆ ိုဒသာ ပ မ််းမျှရ ို်းခ  န််းအဒရအတ  ်၊ စ သတ်မ တ် ာလအတ င််း အမှုမ ာ်းဆ ို်း ဖတန် ိုင်မှုတ ို့် ဖင့်် 

တရာ်းရ ို်း ခ  န််းဆ ိုသည့်အ်တ ိုင််း ထ ဒရာ ်စ ာ ဒဆာင်ရ ွန် ိုင်မှု  ို တ ိုင််းတာရန ်

❖ တရာ်းရ ို်းအသ ို်း ပ သူမ ာ်း၏ဒ  နပ်မှု -  တရာ်းရ ို်း၏အခ  န်န င့်တ်စ်ဒ ပ်းညီ 

ဒဆာင်ရွ န် ိုင်မှု၊ တရာ်းရ ို်းဝနဒ်ဆာင်မှုန င့် ်  ပည်သူမ ာ်းလ ်လ မ််းမီမှုအဒပေါ် အမှုသည်မ ာ်းန င့် ်

 ပည်သူမ ာ်း၏ ဒ  နပ်မှု  ိုတ ိုင််းတာရန ်

၂၀၂၀ ပြည ်နှစ် NCMP အ ဒ  ာ င်အ ထည်ဒဖာ ် ဒဆ ာ  ် ရွ ်မှုမ ာ ်း 
 မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ်  ို ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် ဇန်နဝါရလီ ၁ ရ ဒ်န့်တ င် ဟသသာတခရ ိုင် 

တရာ်းရ ို်း၊ ဒ မာင််း မခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း၊ လပ တတာခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း၊ မအူပင်ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း၊ 

ဖ ာပ ိုခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း တ ို့်န င့်် ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် ဇူလ ိုင်လ ၁ ရ ဒ်န့်တ င် ဟသသာတမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊ 

ဒ မာင််း မမမ  ြို့နယ် တရာ်းရ ို်း၊ လပ တတာမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊ မအူပငမ်မ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊ 

ဖ ာပ ိုမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းတ ို့်တ င် တ ို်းခ ွဲြို့အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာခ်ွဲ့်သည်။  
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၂၀၂၁ ခိုန ှစ်တ င်  NCMP အ ဒ ာ င်အ ထည်ဒဖာ ် ဒဆ ာ  ်ရွ  ် မည ် အ စီအ စဉ်မ ာ်း 
၂၀၂၁ ခိုန စ် ဇူလ ိုင်လ ၁ ရ ဒ်န့်တ င် ပိုသ မ်ခရ ိုင်အတ င််းရ    န်က ီ်းဒထာင့််မမ  ြို့နယ် 

တရာ်းရ ို်း၊ ဒရက ည်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊ ဒ  ာင််း ိုန််းမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊     ဒပ ာ်မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊    

သာဒပါင််းမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊ ငပိုဒတာမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊ ဒ မာင််း မခရ ိုင်အတ င််းရ   ဝါ်းခယ်မမမ  ြို့နယ ်

တရာ်းရ ို်း၊ အ မ်မွဲမမ  ြို့နယ် တရာ်းရ ို်း၊ လပ တတာခရ ိုငအ်တ င််းရ   ဒမာ်လမမ  င ်ျွန််းမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊ 

မအူပင်ခရ ိုင်အတ င််းရ   ဓနို ဖ မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊ ဒညာငတ်ိုန််းမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊ ပန််းတဒနော်မမ  ြို့နယ် 

တရာ်းရ ို်း၊ ဖ ာပ ိုခရ ိုင်အတ င််းရ   ဘ ို ဒလ်းမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊      ်လတ်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊    ဒေ်းေရွဲ 

မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း စိုစိုဒပါင််းမမ  ြို့နယ် တရာ်းရ ို်း(၁၅)ရ ို်းတ င် ဆ ်လ ် အဒ ာငအ်ထည်ဒဖာ် 

ဒဆာင်ရွ သ် ာ်းမည်  ဖစပ်ါသည်။ ၂၀၂၂ ခိုန စ် ဇန်နဝါရလီ ၁ ရ ဒ်န့်တ င ်ဟသသာတခရ ိုင်အတ င််းရ   

က  ခင််းမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊  မနဒ်အာင်မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊ အဂသပူမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊ ဒလ်းမ  န် ောမမ  ြို့နယ် 

တရာ်းရ ို်း၊ ဇလ န်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းတ ို့်တ င် အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာ် ဒဆာင်ရွ မ်ည် ဖစ်ပါသည်။ 

NCMP တရာ ်းရ ံို်း မ ာ ်း အ တ  ် ဒဆ ာ င်ရွ  ်ခ  ်မ ာ်း 
 ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ်န င့်် တ ိုင််းဒေသက ီ်းအတ င််းရ   ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း 

မ ာ်းန င့်် မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င် အမ ာ်း ပည်သူဆ ိုင်ရာသတင််းအခ  ်အလ ဒ် ာင်တာမ ာ်းန င့််  

အမှုလ ်ခ ဌာနမ ာ်း  ို ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ဒန့်မ စ၍ တညဒ်ထာင်ထာ်းရ  မပီ်း ဖစပ်ါသည်။  ပည်ဒထာင်စို 

တရာ်းလွှတ်ဒတာ်ခ  ပ်န င့်် USAID-PRLM တ ို့်ပူ်းဒပါင််းဒဆာင်ရွ သ်ည့်် အစီအစဉ်အရ ဧရာဝတီ 

တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ်မ က ီ်းမ  ်း၍ တရာ်းရ ို်းစစတ်မ််းဒ ာ ယ်ူ ခင််းန င့်် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှု 

အစီအစဉ ်ဒေသဆ ိုင်ရာဆရာ ဖစသ်င်တန််း  ို ပိုသ မ်မမ  ြို့ SHEKINAH HOTAL တ င် ၂၃-၁၁-၂၀၁၉ 

ရ ဒ်န့်မ  ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရ ဒ်န့်အထ ဖ င့််လ စ်ခွဲ့်ပါသည်။ ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ် 

အစည််းအဒဝ်းခန််းမ၌ Data Base သင်တန််း  ို  ၁-၂-၂၀၂၀ န င့်် ၂-၂-၂၀၂၀ ရ ်ဒန့်တ ို့်တ င်  

တ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတဒ်တာ်မ  မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုူအစအီစဥည်ြှ န ှုင််းဒရ်းမ  ်း ဦ်းမ ို်းက ည်ဒမာင်၊ 

 ပည်ဒထာင်စိုတရာ်းလွှတဒ်တာ်ခ  ပ်ရ ို်းမ လ ဒ်ထာ ည်ွှန်က ာ်းဒရ်းမ  ်းဦ်းမ   ်းဒ  ာဒ်အာင်၊USAID-

PRLM မ  သငတ်န််းဆရာဒေေါ်လဖ ိုငန်န််းေ ွဲလ်၊ ဦ်းဒနလင််းထ န််းတ ို့်  ပ ို့်ခ သငက် ာ်းခွဲ့်ပါသည်။ 

  န်ပ  တာအဒ ခခ သငတ်န််း  ို ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရ ဒ်န့်မ  ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရ ဒ်န့်ထ  ဖ င့််လ စ်သင်က ာ်း 

ခွဲ့်ပါသည်။ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်ဇလူ ိုင်လ ၁ ရ ဒ်န့်တ င် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ် စတင်မည့််တရာ်းရ ို်း 

မ ာ်း ဖစသ်ည့်် ဟသသာတမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၏ မှုခင််းစီမ ခန့်ခ် ွဲမှုအစီအစဉ ် စတင်မ တ်ဆ ်ရ င််းလင််း 

 ခင််းအခမ််းအနော်း  ို၂၀-၆-၂၀၂၀ဒန့်တ င်လည််းဒ ာင််း၊ဒ မာင််း မမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၏မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှု 

အစီအစဉ် စတင်မ တ်ဆ ရ် င််းလင််း ခင််းအခမ််းအနော်း  ို ၃၀-၆-၂၀၂၀ ဒန့်တ င်လည််းဒ ာင််း၊ 

လပ တတာမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၏ မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ် စတင်မ တ်ဆ ်ရ င််းလင််း ခင််း အခမ််းအနော်း 

  ို ၂၉-၆-၂၀၂၀ ဒန့်တ င်လည််းဒ ာင််း၊ မအူပငမ်မ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းန င့်် ဖ ာပ ိုမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းတ ို့်၏ 
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မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ် စတင်မ တ်ဆ ်ရ င််းလင််း ခင််း အခမ််းအနော်း  ို ၂၇-၆-၂၀၂၀ ဒန့်တ င် 

လည််းဒ ာင််း သ ်ဆ ိုင်ရာမမ  ြို့နယ်မ ာ်း၌  င််းပခွဲ့်ပါသည်။ 
 ဟသသာတမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊ ဒ မာင််း မမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊ လပ တတာမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊ မအူပင် 

မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊ ဖ ာပ ိုမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းတ ို့်တ င် ၂၀၁၈ ခိုန စ်အတ င််းမပီ်း ပတ်ဒသာ အမှုမ ာ်း၏ 

စစ်တမ််းန င့် ်၃၁-၅-၂၀၂၀ ရ ဒ်န့်ရ   စစ်ဒဆ်းဆွဲအမှုမ ာ်း၏စစ်တမ််းမ ာ်း  ို ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရ ဒ်န့်တ င် 

ဒ ာ ယ်ူခွဲ့်ပါသည်။ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် မတ်လမ စတင်၍ COVID-19 ဒရာဂါအဒ ခ အဒနဒက ာင့်် 

တရာ်းရ ို်းအသ ို်း ပ သူမ ာ်း ဒ  နပ်မှုစစ်တမ််း  ို ဒ ာ ယ်နူ ိုင်ခွဲ့် ခင််းမရ  ခွဲ့်ပါ။  

 ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် ဇန်နဝါရလီတ င် ပိုသ မ်ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်းန င့် ် ပိုသ မ်မမ  ြို့နယ် တရာ်းရ ို်းတ ို့်၏ 

မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ်အရဒဆာင်ရွ မ်ှုမ ာ်း  ို အဒ ခခ မ ဉ််းန င့်် န ှုင််းယ ဉန် ိုင်ရန်အတ  ်တရာ်းရ ို်း 

စစ်တမ််းမ ာ်း  ိုဒ ာ ယ်ူခွဲ့်ပါသည်။  

 ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် ဇန်နဝါရလီ ၁ ရ ဒ်န့်န င့်် ဇူလ ိုင်လ ၁ ရ ်ဒန့်တ ို့်တ င် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီ 

အစဉ်စတင်  င့််သ ို်းဒဆာင်ရ ွ်ခွဲ့်သည့်် သ ်ဆ ိုင်ရာတရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုဒ ာ်မတီ 

မ ာ်းဖ ွဲြို့စည််း ခင််း၊ ခရ ိုင်/မမ  ြို့နယ်အဆင့်် ညြှ န ှုင််းဒဆ ်းဒန ်းပ ွဲမ ာ်း   င််းပ ပ လိုပ်  ခင််းတ ို့်  ို ဒဆာင်ရွ ခ်ွဲ့် 

ပါသည်။ မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစအီစဉ်တရာ်းရ ို်း (၁၂)ရ ို်းအတ  ် ရလေ်မ ာ်းတ ိုင််းတာန ိုင်ရန် စစ်တမ််း 

ဒ ာ ယ်ူ ခင််း  ို ၁-၁-၂၀၂၁ ရ ဒ်န့်မ  ၃-၁-၂၀၂၁ ရ ဒ်န့်အထ  ဒ ာ ယ်ူခွဲ့်ပါသည်။ တရာ်းရ ို်း 

အသ ို်း ပ သူမ ာ်း၏ ဒ  နပ်မှုစစ်တမ််း  ို COVID-19 ဒရာဂါအဒ ခအဒနဒက ာင့်် ဒ ာ ယ်ူန ိုင်ခွဲ့် ခင််း 

မရ  ခွဲ့်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မအူပင်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းမှုခင််းစမီ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ် 

စတင် ခင််း ညြှ န ှုင််းအစည််းအဒဝ်း 

 

ဖ ာပ ိုမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းမှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစအီစဉ် 

စတင် ခင််း ညြှ န ှုင််းအစည််းအဒဝ်း 
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လ ာထာ်းသတ ်မှတ ်ခ  ်(၁)မှုခင််းစမံီခန့််ခ ွဲမှုတ ရာ်းရံို်း မ ာ်း၏ ပြ ခေ န်နှစအ်လ ို အ်မှုမြီ်းပြတ ်မှုနှုန််း 

  ပ ခေ န်န စအ်လ ို အ်မှုမပ်ီး ပတ်နှုန််းသည် စ ွဲဆ ိုဒသာအမှုန င့်် မပ်ီး ပတ်သည့်အ်မှု အခ   ်းအစာ်း 

 ဖစသ်ည်။ တရာ်းရ ို်းအာ်းလ ို်းန င့်် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုတရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ မှုခင််းမပ်ီး ပတ်မှုနှုန််း တ ို်းတ ဒ်စရန ်

ရည်ရွယ်၍လ ာထာ်းခ  ်သတ်မ တ်ထာ်းသည်။ 

 ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ  ် ပ ခေ န်န စအ်လ ို  ် အမှုမပ်ီး ပတ်မှုနှုန််းမ ာ ဒအာ ်ပါအတ ိုင််း 

 ဖစသ်ည်- 

❖ ရာဇဝတ်မှုမပ်ီး ပတ်နှုန််း ၁၀၀ %  

❖ တရာ်းမမှုမပီ်း ပတ်နှုန််း ၁၀၀ % 

❖ စိုစိုဒပါင််းမပီ်း ပတ်နှုန််း ၁၀၀ % 

မှုခင််းစီမံခန့််ခ ွဲမှုတ ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏အမှုမြီ်းပြတ ်နှုန််း 

 ၂၀၁၈ ခိုန စ်တ င် မှုခင််းစီမ ခန့်ခ် ွဲမှုအစီအစဉအ်ဒ ာငအ်ထည်ဒဖာဒ်ဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်သည့်် ပိုသ မ် 

မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၏ဒဆာင်ရ ွ်ခ  ်  ို စတင်အဒ ာင်အထညဒ်ဖာ်စဉ ် ဒ ာ ယ်ူထာ်းသည့်် 

အဒ ခခ မ ဉ််းအခ  ်အလ ်မ ာ်း၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်ရလာေတ် ို့်  ိုဒဖာ် ပထာ်းသည်။ ၂၀၁၉ ခိုန စ်တ င် 

မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ ် အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာဒ်ဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်သည့်် ပိုသ မ်ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း၏ 

ဒဆာင်ရွ ခ်   ် ို စတငအ်ဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာ်စဉ ် ဒ ာ ယ်ူထာ်းသည့်် အဒ ခခ မ ဉ််းအခ  ် 

အလ ်မ ာ်း၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်ရလာေတ် ို့်  ိုဒဖာ် ပထာ်းသည်။ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်တ င်မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှု 

အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာဒ်ဆာငရ် ွ်ခွဲ့်သည့်် ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း(၅)ရ ို်း၊ မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း(၅)ရ ို်း တ ို့်၏ဒဆာင် 

ရ ွ်ခ  ်  ို စတင်အဒ ာင်အထညဒ်ဖာ်စဉ ် ဒ ာ ယ်ူထာ်းသည့်အ်ဒ ခခ မ ဉ််း အခ  ်အလ ် 

မ ာ်း ၂၀၂၀ ပည့်န် စ်ရလာေတ် ို့်  ိုဒဖာ ်ပထာ်းသည်။ 

မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှု ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း(၆)ရ ို်းတ င် ပိုသ မ်ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း၊ လပ တတာခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း 

(၂)ရ ို်း၏ ရာဇဝတ်/တရာ်းမမပီ်း ပတ်မှုနှုန််းသည် အဒ ခခ မ ဉ််းထ ်ဒလ ာ့်နည််းမပ်ီး ဟသသာတခရ ိုင် 

တရာ်းရ ို်း၊ ဒ မာင််း မခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း၊ မအူပင်ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း၊ ဖ ာပ ိုခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း တ ို့်၏မပ်ီး ပတ်နှုန််းသည် 

အဒ ခခ မ ဉ််းထ ် သာလ န်မပီ်း ပတ်ပါသည်။ 

ဟသသာတခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း၊ ဒ မာင််း မခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း၊ မအပူင်ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်းတ ို့်၏ တရာ်းမ 

မပ်ီး ပတ်နှုန််းသည် စ သတမ် တ်ခ   ်ပည့််မ ီဒက ာင််းဒတ ြို့ရသ ဖင့်် ယင််းရ ို်းမ ာ်း၏တရာ်းမမှုန င့် ်

ပတ်သ ်သည့်် CMP ဒဆာငရ် ွ်ခ  ်ဒ ာင််းမ န်ပါသည်။ 
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ရောဇဝတ တရော်းမ စိုစိုဆပါင ်း

NCMP ခ ရ  ိုင် တရ ာ်းရ ံို်းမ ာ်း၏ ၂၀ ၂ ၀  ပြည  ်နှစ ် ရာဇဝ တ်၊ တရ ာ်းမ ၊ စ ိုစ ိုဒြ ေါ င််း အမှုမြီ်း ပြတ်နှုန ််း 

 တ ရာ ်း ရံို်း အမ ည ်  အမှု အ မ  ျု်း အစာ ်း အဒ ပ ခ ခ ံမ ဉ ််း ၂၀၂ ၀ ခ ိုနှ စ် ရလ ာ ေ်မ ာ ်း 

ြိုသ မ်ခ ရ ို င်  ရာဇဝတ် ၁၃၅.၃ ၃၃ 

 တရာ်းမ ၁၁၄.၂ ၆၈ 

 စိုစိုဒပါင််း ၁၂၄.၇၅ ၅၀.၅ 

ဟသသာ တ ခ ရ ို င်  ရာဇဝတ် ၁၀၃ ၉၆ 

 တရာ်းမ ၆၃ ၁၅၂ 

 စိုစိုဒပါင််း ၈၃ ၁၂၄ 

ဒ ပ မာ င််း ပ မခ ရ ို င်  ရာဇဝတ် ၁၂၀.၀ ၈၃.၃ 

 တရာ်းမ ၈၄ ၁၂၅ 

 စိုစိုဒပါင််း ၁၀၂ ၁၀၄.၁၅ 

လ ြ တ တာ ခ ရ ို င်  ရာဇဝတ် ၉၀ ၇၂ 

 တရာ်းမ ၇၅ ၅၇ 

 စိုစိုဒပါင််း ၈၂.၅ ၆၄.၅ 

မအူ ြ င်ခ ရ ို င်  ရာဇဝတ် ၉၂.၃၀ ၇၀.၉၂ 

 တရာ်းမ ၇၄.၆ ၁၁၂.၀၇ 

 စိုစိုဒပါင််း ၈၃.၄၅ ၉၁.၅ 

ဖ ာ ြံိုခရ ို င်  ရာဇဝတ် ၈၃ ၈၆.၂၇ 

 တရာ်းမ ၂၅ ၆၁.၉၇ 

 စိုစိုဒပါင််း ၅၄ ၇၄.၁၂ 

 

NCMP ခ ရ  ိုင် တရ ာ်းရ ံို်းမ ာ်း၏ ၂၀ ၂ ၀  ပြည  ်နှစ ် ရာဇဝ တ်၊ တရ ာ်းမ ၊ စ ိုစ ိုဒြ ေါ င််း အမှုမြီ်း ပြတ်နှုန ််း 
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ဒ မာင််း မမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၊ လပ တတာမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း၊ ဖ ာပ ိုမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ ရာဇဝတ်/ 

တရာ်းမ စိုစိုဒပါင််း၏မပ်ီး ပတခ်  ်သည် အဒ ခခ မ ဉ််းထ သ်ာလ န်မပီ်း ပိုသ မ်မမ  ြို့နယ်၊ ဟသသာမမ  ြို့နယ်၊ 

မအူပင်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ မပ်ီး ပတ်မှုနှုန််းသညအ်ဒ ခခ မ ဉ််းထ ်ဒလ ာ့်နည််းပါသည်။ မမ  ြို့နယ် 

တရာ်းရ ို်း(၆)ရ ို်းအန ် ဖ ာပ ိုမမ  နယတ်ရာ်းရ ို်း၏ ရာဇဝတ်/တရာ်းမမှုမ ာ်းန င့်စ်ပ်လ ဥ််း၍ CMP 

ဒဆာင်ရွ ခ်  ်သညဒ် ာင််းမ န်ဒသာဒဆာင်ရွ ခ်  ် ဖစပ်ါသည်။ 

NCMP မမ ျုွဲ့န ်တ ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏၂၀၂၀  ပြည ်နှစ ်ရာဇဝတ ်၊ တရာ်းမ၊ စိုစိုဒြေါင််းအမှုမြီ်းပြတ ်နှုန််း 

 
 တ ရာ ်း ရံို်း အမ ည ် အမှု အ မ  ျု်း အစာ ်း အဒ ပ ခ ခ ံမ ဉ ််း ၂၀၂ ၀ ခ ိုနှ စ် ရလ ာ ေ်မ ာ ်း 

ြိုသ မ်မ မ ျုွဲ့န  ် ရာဇဝတ် - ၉၄ 

တရာ်းမ - ၇၈ 

စိုစိုဒပါင််း  - ၈၆ 

ဟသသာ တ မ မ ျုွဲ့န ် ရာဇဝတ်    ၈၄  ၈၁ 

တရာ်းမ  ၈၄ ၂၂ 

စိုစိုဒပါင််း ၈၄   ၅၁.၅ 

ဒ ပ မာ င််း ပ မမ မ ျုွဲ့န  ် ရာဇဝတ် ၆၀  ၉၄ 

တရာ်းမ ၇၃ ၉၆ 

စိုစိုဒပါင််း ၆၆.၅  ၉၅ 

လ ြ တ တာ မ မ ျုွဲ့ န ် ရာဇဝတ် ၈၈  ၉၁ 

တရာ်းမ ၇၇ ၉၁ 

စိုစိုဒပါင််း ၈၂.၅ ၉၁ 

မအူ ြ င်မ မ ျုွဲ့န  ် ရာဇဝတ် ၁၀၅.၅၁ ၁၉.၃၅ 

တရာ်းမ ၁၁၅.၀၆ ၁၁၃.၁၅ 

စိုစိုဒပါင််း ၁၁၀.၂၉ ၆၆.၂၅ 

ဖ ာ ြံိုမ မ ျုွဲ့န ် ရာဇဝတ် ၆၂  ၈၆ 

တရာ်းမ ၂၂ ၁၂၆ 

စိုစိုဒပါင််း ၄၂ ၁၀၆ 
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ရောဇဝတ တရော်းမ စိုစိုဆပါင ်း

NCMP မမ ျုွဲ့န ်တ ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏၂၀၂၀ ပြည န်ှစ် ရာဇဝတ ်၊ တရာ်းမ၊ စိုစိုဒြေါင််းအမှုမြီ်းပြတ ်နှုန််း 

လ ာ ထာ်း သတ်မှ တ်ခ  ်(၂ )စ စ ်ဒဆ်း ဆွဲအမှုမ  ာ်း၏ သ ်တမ််း 

စစ်ဒဆ်းဆွဲအမှုမ ာ်း၏သ တ်မ််းသည် သတ်မ တ် ာလဒ  ာ်လ န်သည့်် အမှုအဒရ 

အတ  န် င့်် စိုစိုဒပါင််းစစ်ဒဆ်းဆွဲအမှုအဒရအတ  ်တ ို့်၏ အခ   ်းအစာ်း ဖစသ်ည်။ NCMP 

တရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င် အခ  န်သတ်မ တ်ခ  ဒ်  ာ်လ နဒ်နဒသာ စစ်ဒဆ်းဆွဲအမှုမ ာ်း၏က န့််က ာ 

မှု  ို ဒလျှာ့်ခ ရန်ရည်ရယွ်၍ လ ာထာ်းခ  ်သတ်မ တ်ထာ်းသည်။  

၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ  ် NCMP တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ စစ်ဒဆ်းဆွဲအမှုမ ာ်း၏သ တ်မ််းမ ာ 

ဒအာ ်ပါအတ ိုင််း ဖစသ်ည်။  

* ၁၂လအထ ်စစဒ်ဆ်းဆွဲရာဇဝတ်မှုမ ာ်း  ို ၅% ထ ဒလျှာ့်ခ ရန် 

* ၃၆ လအထ ်စစဒ်ဆ်းဆွဲတရာ်းမမှုမ ာ်း  ို ၂ % ထ ဒလျှာ့်ခ ရန် 

၂၀၁၈ ခိုန စ် NCMP တရာ်းရ ို်း၏ဒဆာင်ရွ ခ်   ် ို အဒ ခခ မ ဉ််းအခ  ် 

အလ ်မ ာ်း ၂၀၁၈ ခိုန စ ် ရလေ်၊ ၂၀၁၉ ခိုန စ် ရလေ်၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်ရလေတ် ို့်  ို 

ဒဖာ် ပထာ်းသည်။ ၂၀၁၉ ခိုန စ် NCMP တရာ်းရ ို်း၏ဒဆာင်ရွ ခ်  ်  ို အဒ ခခ မ ဉ််း 

အခ  အ်လ ်မ ာ်း ၂၀၁၉ ခိုန စ် ရလေ်၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် ရလာေ်၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် NCMP 

တရာ်းရ ို်း၏ဒဆာင်ရွ ခ်   ် ို အဒ ခခ မ ဉ််းအခ  အ်လ ်မ ာ်း ၂၀၂၀ ပည့်န် စ် ရလေတ် ို့်  ို 

ဒဖာ် ပထာ်းသည်။ 
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၂၀၂၀  ပည့်န် စ် NCMP တရာ်းရ ို်း၏က န့််က ာရာဇဝတ်မှုန င့်် တရာ်းမမှု ဒလျှာ့်ခ န ိုင်မှု 

သည်ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း(၆)ရ ို်းတ င ်စစ်ဒဆ်းဆွဲက န့််က ာမှုမ ာ်း  ို အနည််းငယ်သာဒလျှာ့်ခ န ိုင်မပီ်း 

မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င် ရာဇဝတ်မှုန င့််တရာ်းမမှုမ ာ်း က န့််က ာမှု  ို ပ ိုမ ိုဒလျှာ့်ခ န ိုင်ခွဲ့်ပါ 

သည်။ 

NCMP ခ ရ  ိုင်/ မမ ျုွဲ့န  ်တ ရ ာ်းရ ံို်းမ ာ်း၏  ၂၀ ၂၀  ပြည  ် န ှစ ် ၏ စ စ ်ဒဆ်း ဆွဲက န ့််က ာမှုမ  ာ်းဒ လျှ ာ ခ  န  ို င်မှု 

 တရ ာ်းရ ံို်းအမည ် အမှုအမ   ျု်း အစ ာ်း အဒပခခ ံမ ဉ််း ၂၀ ၂၀  ခ ိုနှစ ် ရလာေ်မ  ာ်း 

ြ ိုသ မ်ခ ရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၁၀% ၁၁% 

တရာ်းမ ၉% ၈% 

ဟသသ ာ တခရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၇% ၃% 

တရာ်းမ ၁၀% ၃% 

ဒပမာ င််းပမခ ရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၃၃% ၂၃% 

တရာ်းမ ၇% ၇.၅% 

လြ  တတာခ ရ  ို င် 
ရာဇဝတ် ၆% ၀% 

တရာ်းမ ၃%                                 ၄% 

မအူြင်ခရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၃.၂၂% ၆.၃၅% 

တရာ်းမ ၈.၀၅% ၇.၈၇% 

ဖ  ာြ ံိုခရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၉% ၁၇.၅၈% 

တရာ်းမ ၂% ၀% 

ြ ိုသ မ်မမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၁၃% ၁၇% 

တရာ်းမ ၅% ၄% 

ဟသသ ာ တမမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၁၅% ၁၉% 

တရာ်းမ ၅% ၂% 

ဒပမာ င််းပမမမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၂၂% ၂၈% 

တရာ်းမ ၀% ၁% 

လြ  တတာ မမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၃၉% ၈၈% 

တရာ်းမ ၀% ၂၀% 

မအူြင် မမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၃၅.၃၁% ၄၃.၄၀% 

တရာ်းမ ၅.၄၁% ၁၃.၀၄% 

ဖ  ာြ ံိုမမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၄၂%  ၄၆% 

တရာ်းမ ၆% ၆% 
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NCMP ခ ရ  ိုင်/ မမ ျုွဲ့န  ်တ ရ ာ်းရ ံို်းမ ာ်း၏  ၂၀ ၂၀  ပြည  ်နှစ ် ၏ (ရ ာဇဝ တ်)စစ ် ဒဆ်း ဆွဲ က န ့််က ာမှုမ  ာ်းဒ လျှာ ခ န ို င်မှု 
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NCMP ခ ရ  ိုင်/ မမ ျုွဲ့န  ်တ ရ ာ်းရ ံို်းမ ာ်း၏  ၂၀ ၂၀  ပြည  ်နှစ ် ၏ (တ ရာ်းမ )စ စ ်ဒဆ်း ဆွဲ က န ့််က ာမှုမ  ာ်း ဒ လျှာ ခ န ို င်မှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လ ာထာ်းသတ ်မှတ ်ခ  ်(၃)  မှုခင််းစီမံ ခန့်ခ် ွဲမှု တ ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏ အမှုရံို်းခ  န််း ဒသခ ာဒစမှု 

အမှုမ ာ်းစစဒ်ဆ်းဆ ို်း ဖတ်ရာတ င ်အမှုရ ို်းခ  န််းဒသခ ာဒစမှုရ  ဒစရနရ်ည်ရယွ်၍ အမှုဒရ ြို့ဆ ိုင််းနှုန််း၊ 

ပ မ််းမျှရ ို်းခ  န််းန င့််စ သတ်မ တ ်ာလအတ င််း အမှုမ ာ်းဆ ို်း ဖတ်န ိုင်မှုတ ို့်  ို လ ာထာ်းခ   ် သတ်မ တ်ထာ်း 

သည်။ 

အမှုဒရ ွဲ့ဆ ိုင််းနှုန််း 

 ရ ို်းခ  န််းခ  န််းဆ ိုမှုန င့်် အမှုဒရ ြို့ဆ ိုင််းမှုအခ   ်းအစာ်း ဖစသ်ည်။ တရာ်းရ ို်းတ င် အမှုစစဒ်ဆ်းရန ်

ခ  န််းဆ ိုသည့််ဒန့်မ ာ်း၊ အမှုဒရ ြို့ဆ ိုင််းမှုနှုန််းမ ာ်း  ိုဒလျှာ့်ခ မပီ်း တရာ်းရ ို်း၏လိုပ်ငန််းစ မ််းဒဆာင်ရည် 

တ ို်းတ ်ဒစရန်ရည်ရယွ်၍ သတ်မ တ်ထာ်းသည်။ 

 ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ   ်ပ ခေ န်န စ်အလ ို ် အမှုမပ်ီး ပတမ်ှုနှုန််းမ ာ ဒအာ ်ပါအတ ိုင််း ဖစ် 

သည်- 
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အဆပခခ မ ဉ ်း ရလော  
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❖ ရာဇဝတ်မှုဒရ ြို့ဆ ိုင််းနှုန််း  ို ၂၀ %  ထ ဒလျှာ့်ခ ရန ်  

❖ တရာ်းမမှုဒရ ြို့ဆ ိုင််းနှုန််း  ို ၂၀ %  ထ ဒလျှာ့်ခ ရန ်

၂၀၁၈ ခိုန စ်တ င် မှုခင််းစမီ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ ် အဒ ာင်အထညဒ်ဖာဒ်ဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်သည့်် 

ပိုသ မ်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၏ဒဆာင်ရွ ခ်  ်  ို စတငအ်ဒ ာင်အထညဒ်ဖာ်စဉ ် ဒ ာ ယ်ူထာ်း 

သည့်် အဒ ခခ မ ဉ််းအခ  ်အလ ်မ ာ်း၊  ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် ရလာေ်တ ို့်  ိုဒဖာ် ပထာ်းသည်။ ၂၀၁၉ 

ခိုန စ်တ င် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ် အဒ ာင်အထည်ဒဖာဒ်ဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်သည့် ် ပိုသ မ်ခရ ိုင် 

တရာ်းရ ို်း၏ ဒဆာင်ရွ ခ်  ်  ို စတင်အဒ ာငအ်ထည်ဒဖာစ်ဉ် ဒ ာ ယ်ထူာ်းသည့်် 

အဒ ခခ မ ဉ််း အခ  အ်လ မ် ာ်း၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်ရလာေတ် ို့်  ိုဒဖာ် ပထာ်းသည်။ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် 

တ င် မှုခင််းစီမ ခန့်ခ် ွဲမှု အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာ် ဒဆာင်ရ ွ်ခွဲ့်သည့်် ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း(၅)ရ ို်း၊ မမ  ြို့နယ် 

တရာ်းရ ို်း (၅)ရ ို်းတ ို့်၏ ဒဆာင်ရွ ခ်   ် ိုစတင် အဒ ာင်အထညဒ်ဖာ်စဉ ် ဒ ာ ယ်ူထာ်းသည့်် 

အဒ ခခ မ ဉ််း အခ  ်အလ မ် ာ်း ၂၀၂၀  ပည့််န စ် ရလာေတ် ို့်  ိုဒဖာ် ပထာ်းသည်။ 

မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှု တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ရာဇဝတ်/တရာ်းမအ မှုဒရ ြို့ဆ ိုင််းနှုန််းသည် ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း 

(၆)ရ ို်းအန  ် (၄)ရ ို်းမ ာအဒ ခခ မ ဉ််းထ ်ဒလ ာ့်နည််းသည့်အ်တ  ် ရလေဒ် ာင််းမ န်မပီ်း မမ  ြို့နယ် 

တရာ်းရ ို်း(၆)ရ ို်းတ င် (၂)ရ ို်းသည် အဒ ခခ မ ဥ််းထ ဒ်လ ာ့်နည််းသ ဖင့်် ရလေဒ် ာင််းပါသည်။   န် 

(၄)ရ ို်းအန ် (၁)ရ ို်းသည်တရာ်းမမှု၌ ရလေ်ဒ ာင််းပါသည။်  

NCMP ခ ရ  ိုင်/ မမ ျုွဲ့န  ်တ ရ ာ်းရ ံို်းမ ာ်း၏  ၂၀ ၂၀  ပြည  ်နှ စ ် ရာ ဇဝ တ်/ တရ ာ်းမ  အမှုဒ ရ ွဲ့ဆ ိုင််းန ှုန ််း 

  အမှုအမ   ျု်း အစ ာ်း အဒပခခ ံမ ဉ််း ၂၀ ၂၀  ခ ိုနှစ ် ရလာေ်မ  ာ်း 

ြ ိုသ မ်ခ ရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၃၆% ၂၉% 

တရာ်းမ ၃၀% ၂၄% 

ဟသသ ာ တခရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၂၇% ၂၀% 

တရာ်းမ ၃၃% ၃၁% 

ဒပမာ င််းပမခ ရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၂% ၃၇% 

တရာ်းမ ၁၉% ၂၉% 

လြ  တတာခ ရ  ို င် 
ရာဇဝတ် ၅၀% ၂၀% 

တရာ်းမ ၄၀%                             ၁၈% 

မအူြင်ခရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၄၃% ၄၉.၇% 

တရာ်းမ ၂၁% ၃၆.၀၂% 

ဖ  ာြ ံိုခရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၄၈% ၄၀% 

တရာ်းမ ၃၇% ၂၁% 
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ရောဇဝတ တရော်းမ

ြ ိုသ မ်မမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၄၇% ၃၈% 

တရာ်းမ ၅၇% ၄၀% 

ဟသသ ာ တမမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၃၆% ၅၁% 

တရာ်းမ ၃၅% ၄၈% 

ဒပမာ င််းပမမမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၄၆% ၄၄% 

တရာ်းမ ၃၄% ၄၇% 

လြ  တတာ မမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၄၉% ၂၇% 

တရာ်းမ ၄၆% ၃၀% 

မအူြင် မမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၄၁% ၄၅% 

တရာ်းမ ၂၉% ၄၁% 

ဖ  ာြ ံိုမမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၅၅%  ၆၇% 

တရာ်းမ ၄၄% ၆၈% 

NCMP ခ ရ  ိုင်/ မမ ျုွဲ့န  ်တ ရ ာ်းရ ံို်းမ ာ်း၏  ၂၀ ၂၀  ပြည  ်နှစ ် ရာ ဇဝ တ်/ တရ ာ်းမ  အမှုဒ ရ ွဲ့ဆ ိုင််းန ှုန ််း 
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ြ မ််းမျှရံို်းခ  န််း 

 အမှုစ ွဲဆ ိုသည်မ  မပ်ီး ပတသ်ည်အထ  က ာ်းနောသည့််ရ ို်းခ  န််းအဒရအတ   ်ဖစသ်ည်။ 

အမှုက ာ်းနောရနခ်  န််းဆ ိုမှုဒလျှာ့်ခ ရန်ရည်ရယွ်၍ သတ်မ တထ်ာ်းသည်။ 

၂၀၂၀  ပည့်န် စ်အတ  ် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုတရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ပ မ််းမျှရ ို်းခ  န််းအဒရအတ  ်မ ာ 

ဒအာ ်ပါအတ ိုင််း  ဖစ်သည-် 

❖ ရာဇဝတ်မှုမ ာ်း ၈ ခ  န််းထ ဒလျှာ့်ခ ရန ်  

❖ တရာ်းမမှုမ ာ်း ၁၄ ခ  န််းထ ဒလျှာ့်ခ ရန် 

၂၀၁၈ ခိုန စ်တ င် မှုခင််းစမီ ခန့်ခ် ွဲမှုအစအီစဉ်အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာဒ်ဆာင်ရ ွ်ခွဲ့်သည့်် 

ပိုသ မ်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း၏ဒဆာင်ရွ ခ်  ်  ို စတင်အဒ ာင်အထည်ဒဖာ်စဉ ် ဒ ာ ယ်ူထာ်း 

သည့်် အဒ ခခ မ ဉ််းအခ  ်အလ ်မ ာ်း၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်ရလာေတ် ို့်  ိုဒဖာ် ပထာ်းသည်။ ၂၀၁၉ 

ခိုန စ်တ င် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအစီအစဉ်အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာ်ဒဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်သည့်် ပိုသ မ်ခရ ိုင် 

တရာ်းရ ို်း၏ ဒဆာင်ရွ ခ်  ်  ို စတင်အဒ ာငအ်ထည်ဒဖာစ်ဉ် ဒ ာ ယ်ထူာ်းသည့်် 

အဒ ခခ မ ဉ််းအခ  ်အလ ်မ ာ်း၊ ၂၀၂၀  ပည့််န စ်ရလာေတ် ို့်  ိုဒဖာ ်ပထာ်းသည်။ ၂၀၂၀  ပည့််န စ် 

တ င ် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအဒ ာင်အထညဒ်ဖာ ် ဒဆာင်ရ ွ်ခွဲ့်သည့်် ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း(၅)ရ ို်း၊ မမ  ြို့နယ် 

တရာ်းရ ို်း(၅)ရ ို်း တ ို့်၏ဒဆာငရ် ွ်ခ  ်  ိုစတင် အဒ ာင်အထညဒ်ဖာ်စဉ ် ဒ ာ ယ်ူထာ်း 

သည့််အဒ ခခ မ ဉ််းအခ  အ်လ ်မ ာ်း၊ ၂၀၂၀  ပည့််န စ် ရလာေတ် ို့်  ို ဒဖာ် ပထာ်းသည။် 

၂၀၂၀  ပည့်န် စ် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုတရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င် ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း (၆)ရ ို်းအန ် 

(၁)ရ ို်းသာလျှင် ရာဇဝတမ်ှုန င့််တရာ်းမမှုမ ာ်း ဒရ ြို့ဆ ိုင််းနှုန််းသည် အဒ ခခ မ ဉ််းထ ် 

ဒလ ာ့်နည််းသ ဖင့်် ရလေဒ် ာင််းမပီ်း မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း(၂)ရ ို်းသာ ရလေ်ဒ ာင််းပါသည်။ 
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NCMP ခ ရ  ိုင်/ မမ ျုွဲ့န  ်တ ရ ာ်းရ ံို်းမ ာ်း၏  ၂၀ ၂၀  ပြည  ်နှစ ် ြ  မ််း မျှရ ံို်းခ   န ််းအဒရ အတ  ် 

  အမှုအမ   ျု်း အစ ာ်း အဒပခခ ံမ ဉ််း ၂၀ ၂၀  ခ ိုနှစ ် ရလာေ်မ  ာ်း 

ြ ိုသ မ်ခ ရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၂၆ ၂၆ 

တရာ်းမ ၃၇ ၃၁ 

ဟသသ ာ တခရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၁၇ ၁၈ 

တရာ်းမ ၃၁ ၄၀ 

ဒပမာ င််းပမခ ရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၁၅ ၃၁ 

တရာ်းမ ၁၆ ၃၆ 

လြ  တတာခ ရ  ို င် 
ရာဇဝတ် ၂၄ ၁၂ 

တရာ်းမ ၁၇ ၂၇ 

မအူြင်ခရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၇၉ ၄၁ 

တရာ်းမ ၂၁ ၄၀.၅၀ 

ဖ  ာြ ံိုခရ  ိုင် 
ရာဇဝတ် ၃၃ ၂၃ 

တရာ်းမ ၄၀ ၂၄ 

ြ ိုသ မ်မမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၁၃ ၁၂ 

တရာ်းမ ၂၈ ၁၉ 

ဟသသ ာ တမမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၁၂ ၁၈ 

တရာ်းမ ၁၂ ၄၂ 

ဒပမာ င််းပမမမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၁၆ ၁၅ 

တရာ်းမ ၁၉ ၄၇ 

လြ  တတာ မမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၂၀ ၉ 

တရာ်းမ ၂၈ ၁၈ 

မအူြင် မမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၁၇ ၁၅ 

တရာ်းမ ၂၈ ၃၂ 

ဖ  ာြ ံိုမမ ျုွဲ့န  ် 
ရာဇဝတ် ၁၃ ၂၄ 

တရာ်းမ ၁၉ ၄၂ 
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68%

32%

ရာ ဇ ဝ တ ်

သတ်မ တ်ခ  န် က န့််က ာ

73%

27%

တ ရာ်း မ

သတ်မ တ်ခ  န် က န့််က ာ

 

စံသတ ်မှတ ် ာလအတ  င််း အမှုမ ာ်းဆံို်းပဖတ ်န ိုင်မှု 

 မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းတ င် မှုခင််းမ ာ်း  ို အခ  န်န င့်တ်စဒ် ပ်းညီ စစ်ဒဆ်း 

စီရင်န ိုင်ရနရ်ည်ရွယ်၍ ရ ို်းရ င််းဒသာရာဇဝတ်မှု  ိုရ ဒ်ပါင််း ၁၈၀ အတ င််း၊ တရာ်းမမှု  ို ၃၆၅ ရ  ်

အတ င််း စစ်ဒဆ်းမပ်ီး ပတ်ရန ် အခ  န်စ နှုန််းမ ာ်းသတ်မ တထ်ာ်းသည်။ အမှုမ ာ်း၏ ၉၀ % အထ  

သတ်မ တ်သည့််အခ  နအ်တ င််း ဆ ို်း ဖတ်န ိုင်ရနလ် ာထာ်းသည်။ 

 ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုအဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာ်သည့် ်ာလအတ င််း၊ သတ်မ တ်ထာ်း 

သည့််အခ  န် ာလအတ င််း အမှုမ ာ်းဆ ို်း ဖတ်န ိုင်မှု  ို ၂၀၁၈ ခိုန စ် NCMP တရာ်းရ ို်း၊ ၂၀၁၉ ခိုန စ် 

NCMP တရာ်းရ ို်း၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် NCMP တရာ်းရ ို်းမ ာ်း၏ဒဆာင်ရွ ခ်  ်တ ို့်  ိုဒဖာ် ပထာ်းသည်။ 

 ၂၀၁၈ခိုန စ်မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုတရာ်းရ ို်း၏သတ်မ တ်  ာလအတ င််းရာဇဝတ်မှုမ ာ်း၏  ၆၈% 

အာ်းလည််းဒ ာင််း၊ တရာ်းမမှုမ ာ်း၏ ၇၃ %အာ်း လည််းဒ ာင််း၊ ၂၀၁၉ ခိုန စ် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှု 

တရာ်းရ ို်း၏သတ်မ တ် ာလအတ င််း ရာဇဝတ်မှုမ ာ်း၏    ၁၉% အာ်းလည််းဒ ာင််း၊ တရာ်းမမှုမ ာ်း 

၏ ၅၃% အာ်းလည််းဒ ာင််း၊ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှု ခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း(၅)ရ ို်း၏သတ်မ တ ်

 ာလအတ င််း ရာဇဝတ်မှုမ ာ်း၏ ၃၈.၂% အာ်း လည််းဒ ာင််း၊ တရာ်းမမှုမ ာ်း၏   ၅၂%အာ်းလည််း 

ဒ ာင််း ဆ ို်း ဖတ်န ိုင်ခွဲ့်ပါသည။် ၂၀၂၀  ပည့်န် စ် မှုခင််းစီမ ခန့်ခ် ွဲမှု မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း(၅)ရ ို်း၏သတ်မ တ် 

 ာလအတ င််း ရာဇဝတ်မှုမ ာ်း၏ ၅၉% အာ်း လည််းဒ ာင််း၊ တရာ်းမမှုမ ာ်း၏   ၅၆ %အာ်းလည််း 

ဒ ာင််း ဆ ို်း ဖတ်န ိုင်ခွဲ့်ပါသည။် 

၂၀ ၁၈ ခ ိုနှစ ်မှုခ င််းစ ီမံခ န ့််ခ ွဲမှုတရာ ်းရ ံို်း(ြ ိုသ မ်မမ ျုွဲ့န  ် )၏ သ တ်မှတ်  ာလအ တ င််း အ မှုဆံို်း ပဖတ်န ိုင်မှု 
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၂၀ ၁၉ ခ ိုနှစ ်မှုခ င််းစ ီမံခ န ့််ခ ွဲမှုတရာ ်းရ ံို်း(ြ ိုသ မ်ခ ရ  ိုင်)၏ သတ်မှ တ် ာ လအတ င််း အမှုဆံို်းပဖ တ်န ိုင်မှု 

 

   

 

၂၀ ၂၀  ပြည  ်နှစ ်မှုခ င််းစ ီမံခ န ့််ခ ွဲမှုခ ရ  ိုင်တရ ာ်းရ ံို်း ၅ ရ ံို်း၏ သတ်မှတ်  ာလအ တ င််း အမှုဆံို်း ပဖတ်န ိုင်မှု 

 

   

၂၀ ၂၀  ပြည  ်နှစ ်မှုခ င််းစ ီ မံခ န ့််ခ ွဲမှုမမ ျုွဲ့န  ်တရ ာ်းရ ံို်း ၅ ရ ံို်း၏ သတ်မှတ်  ာလအ တ င််း အမှုဆံို်း ပဖတ်န ိုင်မှု 

 

   

29%

71%

ရာ ဇ ဝ တ ်

သတ်မ တ်ခ  န် က န့််က ာ

53%47%

တ ရာ်း မ

သတ်မ တ်ခ  န် က န့််က ာ

38%

62%

ရာ ဇ ဝ တ ်

သတ်မ တ်ခ  န် က န့််က ာ

52%48%

တ ရာ်း မ

သတ်မ တ်ခ  န် က န့််က ာ

59%
41%

ရာ ဇ ဝ တ ်

သတ်မ တ်ခ  န် က န့််က ာ

56%
44%

တ ရာ်း မ

သတ်မ တ်ခ  န် က န့််က ာ
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လ ာထာ်းသတ ်မှတ ်ခ  ်(၄)- မှုခင််းစီမံခန့််ခ ွဲမှုတ ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏ တ ရာ်း ရံို်းအသံို်းပြျုသူမ ာ်း၏ဒ  နြ်မှု

 မှုခင််းစီမ ခန့််ခ ွဲမှုတရာ်းရ ို်းမ ာ်းတ င် မှုခင််းမ ာ်း  ို အခ  နန် င့််တစ်ဒ ပ်းညီစီရင်ဆ ို်း ဖတ်မှုန င့်် 

 ပည်သူမ ာ်းန င့်် အမှုသည်မ ာ်းရရ  ဒသာ တရာ်းရ ို်းဝနဒ်ဆာင်မှုအဒပေါ် ဒ  နပ်မှုမ ာ်း  ိုတ ိုင််းတာရန ်

စစ်တမ််းမ ာ်းဒ ာ ယ်ူခွဲ့်သည်။ ၂၀၂၀  ပည့်န် စ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁ ရ ဒ်န့်တ င် NCMP 

စတငအ်ဒ ာင်အထညဒ်ဖာဒ်ဆာင်ရွ ခ်ွဲ့်သည့်် ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း ၅ ရ ို်းန င့််ပတ်သ ၍် စတင် 

အဒ ာငအ်ထညဒ်ဖာ်စဉ် ဒ ာ ယ်ူထာ်းသည့်် အဒ ခခ မ ဉ််းအခ  ်အလ ်မ ာ်းရ  ခွဲ့် ဒသာ်လည််း 

ရလေ်တ ိုင််းတာရနအ်တ  ် COVID-19 ဒရာဂါ ာ  ယထ် န််းခ  ပ်ဒရ်းအတ  ်   န််းမာဒရ်းန င့်် 

အာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာနမ ထိုတ် ပန်ထာ်းသည့်် စည််း မ််းခ  ်မ ာ်းန င့်် အညတီရာ်းရ ို်း မ ာ်းတ င် 

ဒဆာင်ရွ ဒ်နရ ခင််းဒက ာင့် ် တရာ်းရ ို်းအသ ို်း ပ သူမ ာ်းဒ  နပ်မှုစစ်တမ််းမ ာ်း ဒ ာ ်ယူန ိုင်ခွဲ့် ခင််း 

မရ  ပါဒက ာင််းတင် ပပါသည်။ 
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တ  ိုင််းဒေသက ီ်းအတ  င််းရှ  မမ ျုွဲ့န တ် ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏တ ရာ်းမမှုမ ာ်းမြ်ီးပြတ ်နှုန််း 

(၂၀၂၀ ပြည န်ှစ် ဇန်နဝေါရလီ ၁ ရ ်ဒန့်မှ ေီဇင ်ဘာလ ၃၁ ရ ်အထ ) 

ခ ရ  ိုင် မမ ျုွဲ့န  ်တ ရာ်းရ ံို်း 
တရ ာ်းမ မူလမ ှု 

လ ်ခံ မြီ်းပြ တ် မြီ်းပြ တ်မှုန ှုန ််း 

ြ ိုသ မ်ခ ရ  ိုင် ပိုသ မ် ၂၉၂ ၂၈၄ ၉၇.၂၆% 

 န်က ီ်းဒထာင့်် ၉၀ ၄၆ ၅၁.၁၁% 

ဒရက ည် ၃၅၂ ၂၆၄ ၇၅% 

ဒ  ာင််း ိုန််း ၄၂၁ ၂၃၈ ၅၇% 

    ဒပ ာ် ၁၆၀ ၁၃၁ ၈၂% 

သာဒပါင််း ၂၀၇ ၁၈၇ ၉၀.၃၃% 

ငပိုဒတာ ၁၄၉ ၁၀၈ ၇၂.၄၈% 

ဟသသ ာ တခရ  ိုင် ဟသသာတ ၁၅၆ ၁၈၅ ၁၁၉% 

က  ခင််း ၁၁၂ ၈၇ ၇၈% 

 မန်ဒအာင် ၁၆၅ ၁၄၁ ၈၅.၄၅% 

အဂသပူ ၃၀၅ ၂၉၁ ၉၅.၄၀% 

ဇလ န် ၅၇ ၄၆ ၈၁% 

ဒလ်းမ  ်န ော ၁၅၂ ၁၃၂ ၈၇% 

ဒပမာ င််းပမခ ရ  ိုင် ဒ မာင််း မ ၃၆၄ ၂၅၃ ၇၀% 

ဝါ်းခယ်မ ၂၈၉ ၂၈၂ ၉၈% 

အ မ်မွဲ ၂၈၅ ၂၇၆ ၉၇% 

လြ  တတာခ ရ  ို င် လပ တတာ ၄၃၃ ၄၁၁ ၉၅% 

ဒမာလ်မမ  င် ျွန််း ၂၄၈ ၂၁၂ ၈၅.၄၈% 

မအူြင်ခရ  ိုင် မအူပင် ၃၂၂ ၃၁၀ ၉၆.၂၇% 

ဓနို ဖ  ၂၄၂ ၁၃၇ ၅၇% 

ဒညာင်တိုန််း ၁၅၉ ၁၃၆ ၈၆% 

ပန််းတဒနေ်ာ ၁၀၆ ၈၀ ၇၅.၄၇% 

ဖ  ာြ ံိုခရ  ိုင် ဖ ာပ ို ၁၇၈ ၁၈၈ ၁၀၆% 

ဘ ို ဒလ်း ၃၂၂ ၁၇၃ ၅၄% 

     ်လတ် ၅၂ ၄၀ ၇၇% 

ဒေ်းေရွဲ ၁၃၃ ၁၆၅ ၁၂၄.၀၆% 
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တ  ိုင််းဒေသက ီ်းအတ  င််းရှ  မမ ျုွဲ့န တ် ရာ်းရံို်းမ ာ်းတ  င် တ ရာ်းမမူလမှုမ ာ်း၏ ြျှမ််းမျှက န့််က ာ ာ လ 

(၂၀၂၀ ပြည န်ှစ် ဇန်နဝေါရလီ ၁ ရ ်ဒန့်မှ ေီဇင ်ဘာလ ၃၁ ရ ်အထ ) 

ခ ရ  ိုင် မမ ျုွဲ့န  ်တ ရာ်းရ ံို်း 

တရ ာ်းမ မူလမ ှု 

မြီ်းပြ တ် သည  ် 

အမှုအဒ ရ အတ  ် 

စ ိုစ ိုဒြ ေါ င််း 

က န ့််က ာရ ် 
ြ ျှမ််း မျှက ာရ ် 

ြ ိုသ မ်ခ ရ  ိုင် ပိုသ မ် 146 41503 284 

 န်က ီ်းဒထာင့်် 41 11837 288 

ဒရက ည် 142 21562 151.85 

ဒ  ာင််း ိုန််း 118 7197 61 

    ဒပ ာ် 75 9390 125 

သာဒပါင််း 91 18472 202.98 

ငပိုဒတာ 61 19055 312 

ဟသသ ာ တခရ  ိုင် ဟသသာတ 93 44470 478 

က  ခင််း 64 8229 128 

 မန်ဒအာင် 52 3906 75 

အဂသပူ 69 5743 83 

ဇလ န် 34 13317 139.676 

ဒလ်းမ  ်န ော 76 12788 168 

ဒပမာ င််းပမခ ရ  ိုင် ဒ မာင််း မ 143 34940 245 

ဝါ်းခယ်မ 149 23150 155 

အ မ်မွဲ 160 27029 169 

လြ  တတာခ ရ  ို င် လပ တတာ 235 57808 246 

ဒမာလ်မမ  င် ျွန််း 136 20855 153 

မအူြင်ခရ  ိုင် မအူပင် 74 36884 498 

ဓနို ဖ  103 12701 124 

ဒညာင်တိုန််း 88 13220 150 

ပန််းတဒနေ်ာ 49 15865 323.77 

ဖ  ာြ ံိုခရ  ိုင် ဖ ာပ ို 119 70088 589 

ဘ ို ဒလ်း 142 15438 108.718 

     ်လတ် 27 11211 415 

ဒေ်းေရွဲ 103 28875 280 
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ဒနာ ်ဆ တ်  ွဲ ( ) 

ဧရာဝတတီ  ိုင််းဒေသက ီ်းတ ရာ်းလွှတ ်ဒတ ာ်နငှ ် တ  ိုင််းဒေ သက ီ်းအတ  င််းရှ  ခရ ိုင်နငှ ် 

မမ ျုွဲ့န တ် ရာ်းရံို်းမ ာ်း၏ တ ညဒ်နရာမ ာ်း 

 

၁။ ဧရာဝတတီ ိုင််းဒေသက ီ်းတရာ်းလွှတ်ဒတာ ် မင််းက ီ်းလမ််းန င့််  ိုန်သည်လမ််းက ာ်း၊ 

မင််းက ီ်းအ   ၊် အမ တ် (၄) ရပ်   ်၊ 

ပိုသ မ်မမ  ြို့ 

၂။ ပိုသ မ်ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း မဟာဒစတီလမ််း၊ အမ တ် (၁၃) 

ရပ်   ်၊ ပိုသ မ်မမ  ြို့ 

၃။ ဟသသာတခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း ရ ို်းက ီ်းလမ််း၊ 

တာငါ်းဆယဒ်တာင်ရပ်   ၊် 

ဟသသာတမမ  ြို့ 

၄။ ဒ မာင််း မခရ ိုင်တရာ်းရ ို်း  မဂိုဏ်ရည်လမ််း၊ (၇) ရပ်   ်၊ 

ဒ မာင််း မမမ  ြို့ 

၅။ လပ တတာခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း သဒ ပလမ််း၊ (၂)ရပ်   ်၊ 

(၃)မ ိုင်မမ  ြို့သစ်၊ လပ တတာမမ  ြို့ 

၆။ မအူပင်ခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း မင််းလမ််း၊ (၁) ရပ်   ်၊ မအပူင်မမ  ြို့ 

၇။ ဖ ာပ ိုခရ ိုငတ်ရာ်းရ ို်း ေိုတ ယလမ််းန င့်် မာလာမမ  ငလ်မ််းဒထာင့််၊ 

(၁၂) ရပ်   ်၊ ဖ ာပ ိုမမ  ြို့ 

၈။ ပိုသ မ်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း မဟာဒစတီလမ််း၊  မ ်တ ိုရပ်၊ (၁၃) 

ရပ်   ်၊ ပိုသ မ်မမ  ြို့ 

၉။  န်က ီ်းဒထာင့််မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း   န်စစ်သာ်းလမ််း၊ (၃) ရပ်   ်၊ 

 န်က ီ်းဒထာင့််မမ  ြို့ 

၁၀။ ဒရက ည်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း ဒအာင်ဆန််းလမ််း၊ ဒနဝင််းရပ်   ၊် 

ဒရက ည်မမ  ြို့ 
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၁၁။ ဒ  ာင််း ိုန််းမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း ဘိုရင့််ဒနောင်လမ််း၊  သစ်ဆ မ့်် ိုန််း 

ဒ  ်းရာွအိုပ်စို၊ ဒ  ာင််း ိုန််းမမ   

၁၂။     ဒပ ာ်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း ဗ ိုလ်ခ  ပ်လမ််း၊ ဒအာင်ဆန််းရပ်   ်၊ 

    ဒပ ာ်မမ  ြို့ 

၁၃။ သာဒပါင််းမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း မမ  ြို့ဦ်းဒ  ာင််းလမ််း၊ (၃) ရပ်   ၊် 

သာဒပါင််းမမ  ြို့ 

၁၄။ ငပိုဒတာမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း မဂဂင်လမ််းမက ီ်း၊ ဒတာင်ပ ိုင််းရပ်   ်၊ 

ငပိုဒတာမမ  ြို့ 

၁၅။ ဟသသာတမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း ရ ို်းက ီ်းလမ််း၊ 

တာငါ်းဆယဒ်တာင်ရပ်   ၊် 

ဟသသာတမမ  ြို့ 

၁၆။ က  ခင််းမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း မဟာဒဘာဂလမ််း၊ ရာွသစ်ရပ်   ၊် 

က  ခင််းမမ  ြို့ 

၁၇။  မနဒ်အာင်မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း ရ ို်းလမ််း၊ (၁) ရပ်   ်၊  မနဒ်အာင်မမ  ြို့ 

၁၈။ အဂသပမူမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း စ ယဒ်တာ်လမ််း၊ (၁) ရပ်   ်၊ အဂသပမူမ  ြို့ 

၁၉။ ဇလ န်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း ဒဆ်းရ ိုလမ််း၊ ဒညာင်ပငဒ်စ ်းရပ်   ်၊ 

ဇလ န်မမ  ြို့ 

၂၀။ ဒလ်းမ  ်န ောမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း ဗ ိုလ်ခ  ပ်လမ််း၊ (၄) ရပ်   ်၊ 

ဒလ်းမ  ်န ောမမ  ြို့ 

၂၁။ ဒ မာင််း မမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း  မဂိုဏ်ရည်လမ််း၊ (၇)ရပ်   ်၊ 

ဒ မာင််း မမမ  ြို့ 

၂၂။ ဝါ်းခယ်မမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း ဒ  ာင််းက ီ်းလမ််း၊ စာဒရ်း ိုန််းရပ်   ်၊ 

ဝါ်းခယ်မမမ  ြို့ 

၂၃။ အ မ်မွဲမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း ဗ ိုလ်ခ  ပ်ဒအာင်ဆန််းန င့်် အဒနော်ရထာ 

လမ််းက ာ်း၊ အထ ်ပ ိုင််းရပ်   ၊် 

အ မ်မွဲမမ  ြို့ 
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၂၄။ လပ တတာမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း စ န်ရတိုလမ််း၊ (၃) ရပ်   ်၊ လပ တတာမမ  ြို့ 

၂၅။ ဒမာ်လမမ  င် ျွန််းမမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း (၁၁) လမ််းန င့််ဘိုရင့််ဒနောင်လမ််းဒထာင့််၊ 

(၄) ရပ်   ်၊ ဒမာ်လမမ  င် ျွန််းမမ  ြို့ 

၂၆။ မအူပင်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း မင််းလမ််း၊ (၁) ရပ်   ်၊ မအပူင်မမ  ြို့ 

၂၇။ ဓနို ဖ မမ  ြို့နယ်တရာ်းရ ို်း မဟာဗနဓ လလမ််း၊ (၁၀) ရပ်   ်၊ 

ဓနို ဖ မမ  ြို့ 

၂၈။ ဒညာငတ်ိုန််းမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း စိုဒပါင််းရ ို်းလမ််း၊ (၃) ရပ်   ်၊ 

ဒညာငတ်ိုန််းမမ  ြို့ 

၂၉။ ပန််းတဒနော်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း ရန ်ိုန်၊ ပိုသ မ် ာ်းလမ််း၊ မမ  ြို့   သ်စ်၊ 

(၂) ရပ်   ်၊ ပန််းတဒနောမ်မ  ြို့ 

၃၀။ ဖ ာပ ိုမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း ေိုတ ယလမ််းန င့်် မာလာမမ  ငလ်မ််းဒထာင့််၊ 

(၁၂) ရပ်   ်၊ ဖ ာပ ိုမမ  ြို့ 

၃၁။ ဘ ို ဒလ်းမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း ဗ ိုလ်ဗထူ်းလမ််း(ပထမလမ််း)၊ (၅) 

ရပ်   ်၊ ဘ ို ဒလ်းမမ  ြို့ 

၃၂။      ်လတ်မမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း (၉) လမ််းန င့်် (၁၀) လမ််းက ာ်း၊ 

ဗ ိုလ်ခ  ပ်လမ််း၊ (၄) ရပ်   ်၊ 

     ်လတ်မမ  ြို့ 

၃၃။ ဒေ်းေရွဲမမ  ြို့နယတ်ရာ်းရ ို်း လမ််းမဒတာ်လမ််း၊ (၁) ရပ်   ်၊ 

ဒေ်းေရွဲမမ  ြို့ 
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ဒနာ ်ဆ တ်  ွဲ (ခ) 

ဧရာဝတတီ  ိုင််းဒေသက ီ်းတ ရာ်းလွှတ ်ဒတ ာ်နငှ ် တ ရာ်းရံို်းအဆင ်ဆင ်ရှ  ရာထူ်းအလ ို ် 

ဝန်ထမ််းအင ်အာ်းစာရင််း 

 

စဉ  ရောထ်ူးအမည  လစောနှုန ်း ခငွဲ့ ပပျု 

လက ရှ  

လစ လပ  

က ော်း မ ဆပါင ်း 

၁။ ညွှန  ကော်းဆရ်းမှြူ်း 374000-4000-394000 ၁ - - - ၁ 

၂။ တရော်းဆရ်းဝန ထမ ်းအ ငဲ့  (၁) 341000-4000-361000 ၉ ၁ 7 8 1 

၃။ တရော်းဆရ်းဝန ထမ ်းအ ငဲ့  (၂) 308000-4000-328000 ၁၉ 7 6 13 6 

၄။ တရော်းဆရ်းဝန ထမ ်းအ ငဲ့  (၃) 275000-4000-295000 ၅၄ 18 46 64 ၁၀(ပ ိုလ  ) 

၅။ တရော်းဆရ်းဝန ထမ ်းအ ငဲ့  (4) 216000-2000-226000 ၅၁ 4 8 12 39 

 အရောထမ ်းစိုစိုဆပါင ်း  ၁၃၄ 30 67 97 37 

၆။ ရ ို်းအိုပ  ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ 2 1 1 1 - 

၇။  ောနခွ စောဆရ်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 21 6 11 17 4 

8။ အကက ်းတန ်းစောဆရ်း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 113 32 64 96 17 

9။ အကက ်းတန ်းလက နှ ပ စက  ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 4 - - - 4 

10။ လက ဆထောက ကွန ပ ြူတော 

လိုပ ဆ ောင ဆရ်းမှြူ်း 

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 4 - - - 4 

11။ ယောဉ ဆမောင ်း-၃ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 1 - - - 1 

12။ အငယ တန ်းစောဆရ်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 123 30 49 79 44 

13။ အငယ တန ်းလက နှ ပ စက စောဆရ်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 64 17 7 24 40 

14။ ယောဉ ဆမောင ်း-၅ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 4 1 - 1 3 
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စဉ  

 

 

ရောထ်ူးအမည  လစောနှုန ်း ခငွဲ့ ပပျု 

လက ရှ  

လစ လပ  

က ော်း မ ဆပါင ်း 

15။ စောတွ ခ ျုပ  ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 1 1 - 1 - 

16။ ရ ို်းအက ူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ 59 20 6 26 37 

17။ ရ ို်းအကူ/စောပ ိုို့ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ 114 54 - 54 60 

18။ ရ ို်းဆစောငဲ့  ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ 33 11 2 13 20 

19။ သနို့ ရှင ်းဆရ်း ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ 2 - 2 2 - 

 အမှုထမ ်းစိုစိုဆပါင ်း  545 173 142 315 230 

 စိုစိုဆပါင ်း  679 203 209 412 267 
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ဆနာက  က တွ  (င်္) 

ဝန ထမ ်း  ိုင ရောပပစ  ဏ ခ မတှ မှုအဆပခအဆန 

စဉ  ရောထ်ူး 

သတ ဆပ်းပခင ်း 

ရော 

ထ်ူး 

တ ို်း 

ရပ  

  ိုင ်း 

ပခင ်း 

ရော  

ထ်ူး  

အ 

 ငဲ့  

ဆလ ောဲ့ 

ခ   

ပခင ်း 

တော 

ဝန   

မ ှ

ယော 

ယ  

ရပ  

  ိုင ်း 

ပခင ်း 

ဝန  

ထမ ်း 

အ  

ပ စ     

မ ှ

ထိုတ  

ပယ  

ပခင ်း 

စို      

စို 

ဆပါင ်း 

သ 

တင ်း 

စော 

ဆ ကော  

ပငော 

တငွ  

မေှာ်း 

ယငွ ်း 

ဆ ော  

ပပ 

ပခင ်း 

တ 

ရော်း  

စ   

ရင  

ဆရ်း 

က စစ 

နငှဲ့  

သက  

  ိုင  

တ 

ရော်း  

စ   

ရင  

ဆရ်း 

က စစ 

နငှဲ့   

မ 

သက  

  ိုင  

1။ တ ိုင ်းဆ သကက ်းတရော်းဆရ်းဦ်းစ ်းမြှူ်း - - - - - - - - 

၂။  ိုတ ယညွှန  ကော်းဆရ်းမြှူ်း ၁ - - - - - - ၁ 

3။ ခရ ိုင တရော်းသူကက ်း - - - - - - - - 

4။ လက ဆထောက ညွှန  ကော်းဆရ်းမှြူ်း - - - - - - - - 

5။  ိုတ ယခရ ိုင တရော်းသူကက ်း 1 - - - - - - 1 

6။ ပမ ျုြို့နယ တရော်းသူကက ်း ၁ - ၁ - - - - ၂ 

7။ တွ  က ပမ ျုြို့နယ တရော်းသူကက ်း - - - - - - - - 

8။ ဦ်းစ ်းအရောရှ  - - - - - - - - 

9။  ိုတ ယပမ ျုြို့နယ တရော်းသူကက ်း - - - - - - - - 

10။  ိုတ ယဦ်းစ ်းမြှူ်း - - - - - - - - 

  စိုစိုဆပါင ်း ၃ - ၁ - - - - ၄ 
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စဉ  ရောထ်ူး 

သတ ဆပ်းပခင ်း 

လ 

စော 

နှုန ်း 

အ 

တငွ ်း 

လ 

စော 

ဆလ ောဲ့ 

ခ  

ပခင ်း 

ရော  

ထ်ူး  

အ 

 ငဲ့  

ဆလ ောဲ့ 

ခ   

ပခင ်း 

တော 

ဝန   

မ ှ

ယော 

ယ  

ရပ  

  ိုင ်း 

ပခင ်း 

ဝန  

ထမ ်း 

အ   

ပ စ     

မ ှ

ထိုတ  

ပယ  

ပခင ်း 

စို      

စို 

ဆပါင ်း 

သ 

တင ်း 

စော 

ဆ ကော  

ပငော 

တငွ  

မေှာ်း 

ယငွ ်း 

ဆ ော  

ပပ 

ပခင ်း 

တ 

ရော်း  

စ   

ရင  

ဆရ်း 

က စစ 

နငှဲ့  

သက  

  ိုင  

တ 

ရော်း  

စ   

ရင  

ဆရ်း 

က စစ 

နငှဲ့   

မ 

သက  

  ိုင  

1။ ရ ို်းအိုပ  - - - - - - - - 

2။  ောနခွ စောဆရ်း - - - - - - - - 

3။ အကက ်းတန ်းစောဆရ်း - - - - ၁ - 2 3 

4။ အကက ်းတန ်းလက နှ ပ စက  - - - - - - - - 

5။ 
လက ဆထောက ကွန ပ ြူတော 

လိုပ ဆ ောင ဆရ်းမှြူ်း 
- - - - - - - - 

6။ ယောဉ ဆမောင ်း-၃ - - - - - - - - 

7။ အငယ တန ်းစောဆရ်း - - - - ၁ - - ၁ 

8။ အငယ တန ်းလက နှ ပ စက စောဆရ်း - - - - - - - - 

9။ ယောဉ ဆမောင ်း-၅ - - - - - - - - 

10။ စောတွ ခ ျုပ  - - - - - - - - 

11။ ရ ို်းအက ူ - - - - - - - - 

12။ ရ ို်းအကူ/စောပ ိုို့ - - - - - - - - 

13။ ရ ို်းဆစောငဲ့  - - - 1 - - - 1 

14။ သနို့ ရှင ်းဆရ်း - - - - - - - - 

  စိုစိုဆပါင ်း - - - 1 ၂ - 2 ၅ 
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